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UFRN é considerada como uma das 
melhores em inovação tecnológica

Empregados denunciam uso da Caixa em 
“campanhas” de Bolsonaro e Guimarães

CIDADES. 7 | Relatório da Unesco coloca a Universidade Federal do Rio Grande do Norte em um seleto grupo de instituições com o maior número de depósitos de 
patentes, ao lado da Unicamp, USP, UFPE e UFPR. Não é a primeira vez que a UFRN alcança destaque em rankings para inovação de instituições oficiais.

Milhares de carentes são beneficiados

Prefeitura de Natal 
distribui 210 mil 
cestas na pandemia
POLÍTICA. 3 | Além das ações na área 
da Saúde, a Prefeitura de Natal atua em 
outras frentes para prestar assistência à 
população contra a Covid-19.

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) da Caixa denuncia o 
uso indiscriminado do banco e de seus 
recursos para as campanhas eleitorais 
antecipada do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e do presidente do banco, 
Pedro Guimarães, o que é ilícito.

A desconfiança começou com o 
excesso de viagens de Guimarães pelo 
país. O assunto chegou a ser tema de 
diversas matérias na grande imprensa. 
“As agendas desses encontros são 
claras, aproximar-se dos empresários e 
políticos locais. Por ele ser tão próximo 

do presidente, em quase todos os casos, 
faz chamada de vídeo e promessas de 
investimentos nas regiões. Isso é uma 
nítida campanha eleitoral bancada com os 
recursos da Caixa. Não podemos permitir 
este absurdo. É capaz até do Pedro estar 
na chapa do atual presidente”, afirmou a 
coordenadora da CEE/Caixa e secretária 
da Cultura da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT), Fabiana Uehara Proscholdt, 
ao se referir a recente declaração do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, que 
levantou a possibilidade de o presidente 

da Caixa ser candidato a vice-presidente 
da República na chapa de Bolsonaro.

“Sob o pretexto de conhecer a Caixa 
ou de inaugurações de unidades, Pedro 
Guimarães tem viajado praticamente todo 
final de semana para algum canto do 
país. Nessas viagens tem se aproveitado 
para propagandear o governo e, 
especialmente, os atos do presidente 
da República em evidente propaganda 
eleitoral antecipada. E o mais grave, 
custeada com recursos da Caixa, o que 
é irregular pois também são recursos 
públicos”, completou Edson Heemann, 

integrante da CEE/Caixa.
A desconfiança, segundo a Contraf, 

ganhou ainda mais força com a decisão 
do governo brasileiro de manter sob sigilo 
o cachê pago a Andraus Araújo de Lima, 
o “Cuiabano Lima”, locutor de rodeios 
e amigo do presidente Jair Bolsonaro, 
contratado para protagonizar a campanha 
nacional da Caixa Econômica Federal 
sobre o Auxílio Emergencial.

O jornal Brasil de Fato solicitou à 
Caixa, via Lei de Acesso à Informação 
(LAI), o valor pago ao locutor de rodeios 
pela campanha e foi comunicado pela 

estatal que “o contrato de direito de uso de 
imagem prevê o caráter sigiloso do valor 
do cachê”. Na resposta, o banco diz que 
a decisão é respaldada “juridicamente em 
virtude do interesse estratégico relacionado 
à campanha publicitária realizada.”

Ainda de acordo com a resposta, o 
valor do cachê deixará de ser sigiloso em 
90 dias após a contratação de Cuiabano 
Lima, mas a Caixa não informa a data 
exata do acordo. O documento é assinado 
por Rodrigo Ferreira Vicente, superintende 
nacional de Publicidade e Propaganda da 
estatal.

Milhares de carentes são beneficiados

Prefeitura de Natal 
distribui 210 mil 
cestas na pandemia
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da Saúde, a Prefeitura de Natal atua em 
outras frentes para prestar assistência à 
população contra a Covid-19.

CARLA LIDERA 
E NATÁLIA FICA 
COMO PIOR 
PARLAMENTAR

A deputada Carla Dickson 
aparece como a parlamentar 
mais atuante do RN, no 
ranking do “Politicos.org”, 
enquanto sua colega Natália 
Bonavides foi avaliada com 
a pior nota. Pág. 4
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O ex-deputado federal Henrique 
Eduardo Alves (ainda no MDB) 
pede a pessoas próximas, so-

bretudo do círculo familiar, que evitem 
difundir que ele pretende voltar a dis-
putar mandato eletivo, levando todos 
a acreditarem que se trata de algo bem 
de� nido: um caminho sem volta. Po-
rém, há quem identi� que nos olhos do 
ex-parlamentar de 11 mandatos um 
olhar subjacente de quem gostaria de 
retomar a vida pública.

Quando exercia mandato, Henrique 
era um político que atendia as deman-
das do Estado. Não só recebia pleitos, 
como dava andamento célere em Brasí-
lia, devido ao trânsito fácil que conquis-
tou e soube manter em crescente ao 
longo de sua extensa trajetória política, 
durante vários governos, com auge nos 
do PT, onde foi presidente da Câmara 
dos Deputados e ministro do Turismo 
no Governo Dilma Rousse� , até o fatí-
dico envolvimento na operação Lava 
Jato e outras, às quais responde, ainda, 
judicialmente. 

Nos dias de hoje, em que parte 
considerável da classe política (leia-se 
prefeitos e vereadores) sente-se órfã 
de uma boa representação parlamen-
tar em Brasília, essa mesma classe po-
lítica, que teve a oportunidade de vi-
venciar épocas passadas, ressente-se 
também da falta que faz ao Rio Gran-

de do Norte ter políticos experientes 
no Congresso Nacional, como Gari-
baldi Alves, José Agripino, o próprio 
Henrique e mesmo Fátima Bezerra, 
que foi deputada federal e senadora. 
Concluem que a atual representação 
federal deixa bastante a desejar, salvo 
algumas poucas exceções. 

De bem com a vida, “leve” após 

ser absolvido num dos processos por 
corrupção – talvez o mais rumoroso –, 
Henrique está hoje acostumado a uma 
vida caseira, curtindo a família. No en-
tanto, não falta quem defenda uma can-
didatura dele a deputado federal nessas 
eleições vindouras. Juridicamente, Hen-
rique teria aval para ser candidato, em 
vista que os demais processos que pe-

sam contra ele estarem alçados à esfera 
eleitoral, não sendo impeditivos de sua 
candidatura. 

O problema a ser enfrentado por ele, 
todavia, seria de cunho familiar e parti-
dário. Intrinsecamente ligado ao MDB, 
partido que ajudou a fundar ao lado 
do pai, Aluízio Alves, no Rio Grande do 
Norte, Henrique hoje vive um distancia-

mento político do ex-senador Garibaldi 
Filho (MDB) e do � lho deste, o deputa-
do federal Walter Alves, presidente esta-
dual do MDB.

É consenso na cúpula do MDB (leia-
-se Garibaldi e Walter) que Henrique 
não tem vez mais na legenda. Nem para 
ser candidato. A razão é dupla. Primeiro 
para ressalvar o partido de eventuais 
máculas que Henrique sustentaria. 
Segundo porque o partido já tem o seu 
deputado federal, não havendo espaço 
para uma segunda candidatura. 

Existe quem veja, ainda, que a pos-
tura do MDB, a� ançada por Garibaldi, a 
maior liderança, seja preservar uma “re-
serva de mercado eleitoral” para o � lho 
Walter, evitando dividir os votos entre 
Waltinho e Henrique. 

Diante dessa di� culdade, Henrique 
capitularia na candidatura. Porque seria 
abrir mão do legado “bacurau” no Esta-
do, do qual sempre foi tão identi� cado. 
Em outras palavras, para ser candidato, 
além de enfrentar marcação cerrada de 
órgãos de � scalização e controle, como 
o Ministério Público, que o perseguem 
devido aos malfeitos do passado, Hen-
rique precisaria encontrar um novo 
abrigo partidário. Legendas disponíveis 
num país com tantas de aluguel não 
faltariam. Resta saber se ele embarcaria 
numa aventura com tantas di� culdades 
em vista.   

Henrique Alves enfrenta dilema: ser ou não candidato 

Em cima do muro
Após tecer críticas à governadora 

Fátima Bezerra (PT), Carlos Eduardo 
divulgou notícia em que diz preferir 
uma aliança com a petista, caso ele 
dispute o Senado, em que pontua 
bem segundo as pesquisas. 

Diferencial de Natal
Em entrevista ao programa 

“Foro de Moscow”, do jornalista 
mossoroense Bruno Barreto, Carlos 
chegou a a� rmar que a força eleitoral 
de Fátima e Lula no interior do 
Estado seria consolidada com sua 
presença na chapa com forte amparo 
eleitoral em Natal, onde Carlos é bem 
avaliado. 

Condição 
Segundo Carlos na entrevista, 

uma aliança com Fátima é possível, 
desde que ela o apoie para o Senado. 
O problema é que ele registrou para 
os anais da história que o governo de 
Fátima está fadado ao fracasso. Criou 
uma peça de marketing gratuita 
contra a chapa, além de ter dado um 
passo rumo ao isolamento político. 

Sonso 
O método que Carlos escolheu 

para tentar viabilizar a aliança com 
o PT, batendo no senador Jean Paul 
Prates (PT), também foi bastante 
questionado. Ao rebater uma fala do 
senador, Carlos foi sonso ao extremo: 
“Quem é esse senador? Nunca ouvi 
falar dele”. 

Amarelado 
Ao Agora RN, Jean defendeu 

o governo Fátima das críticas de 
Carlos de que o governo Fátima está 
fadado ao fracasso, e declarou que o 
ex-prefeito se tornou “bolsonarista 
amarelado de vergonha”. 

Fermento 
Repercutiu estupidamente bem 

o lançamento da pré-candidatura 
da deputada federal Carla Dickson 
(PROS) ao governo do Estado pela 
base do presidente Jair Bolsonaro 
no Rio Grande do Norte. Nas mídias 
digitais, registrou-se uma enxurrada 
de ataques da militância esquerdista 
à parlamentar direitista bolsonarista. 
“Se estão atacando é porque a 
consideram forte candidata”, disse 
um entusiasta do nome de Carla. 

Desprestígio 

Impressiona o mercado 
publicitário potiguar a capacidade 
que o ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, tem de desprezar os 
veículos de comunicação do seu 
estado. Isso porque “representa” o 
Estado em Brasília. 

Pequenez 
Na avaliação de representantes 

importantes do meio publicitário 
do RN, Fábio Faria só tem olhos 
para a possibilidade de ser 
candidato a vice-presidente da 
República. Nesse quesito, usa 
e abusa da força nacional do 
SBT, emissora que comanda via 
São Paulo, através da mulher, 
Patrícia Abravanel, � lha de Silvio 
Santos, para se fortalecer junto ao 
presidente. Enquanto isso, atua 
para prejudicar o governo do Rio 

Grande do Norte, sendo do contra 
onde pode, em vez de atuar em 
parceria pelo benefício do Estado.

Sem escrúpulos? 
Por falar em Fábio Faria, 

também chama a atenção, 
inclusive no meio político, a 
capacidade do � lho de Robinson 
Faria de ser baba ovo do 
presidente. Fábio é capaz de tudo, 
“inclusive lavar o espírito na bacia 
das almas”, conforme disse um 
leitor da coluna, para benefício 
pessoal e particular, “desprezando 
o manto sagrado da representação 
popular de que foi investido como 
parlamentar eleito com os votos 
dos norte-rio-grandenses”. A 
Fábio, concluiu o leitor, “faltam 
escrúpulos para exercer a política 
em favor do seu povo”.

MARCELO CASAL

Henrique Eduardo Alves exerceu 11 mandatos como deputado federal, foi presidente da Câmara e ministro do Turismo de Dilma Rousseff
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Além das ações na área da Saú-
de, a Prefeitura de Natal atua 
em outras frentes para prestar 

assistência à população contra a Co-
vid-19. Uma delas se dá com apoio e 
suporte nutricional às pessoas mais 
necessitadas e a profissionais que tive-
ram suas atividades laborais suspensas 
ou parcialmente afetadas, em virtude 
da adoção das medidas restritivas pa-
ra frear a propagação do coronavírus. 
Para atender a públicos como estes, a 
Prefeitura já distribuiu mais de 210 mil 
cestas básicas, desde que a pandemia 
do coronavírus surgiu.

Somente através do programa de 
Segurança Alimentar da Secretaria 
Municipal de Trabalho e Assistência 
Social (SEMTAS), entre abril de 2020 
e junho deste ano, foram distribuídas 
33.284 cestas básicas. Outro público 
atendido pela gestão municipal é o dos 
alunos da Rede Pública Municipal de 
Educação. O programa Merenda no 
Lar, coordenado pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), distribuiu, 
em três etapas distintas, 179.124 cestas 
básicas, beneficiando, em cada etapa, 
60.386 estudantes, o que corresponde 
a 2,8 mil toneladas de alimentos distri-
buídos. 

O prefeito Álvaro Dias destaca que 
a pandemia não tem apenas uma face 
destrutiva na saúde. “A crise sanitária 
também atingiu em cheio a economia, 
impactando os lares de todas as classes 
sociais, sobretudo, aquelas famílias em 
situação de vulnerabilidade social. Pa-
ra proteger essas classes severamente 
prejudicadas com as necessárias medi-
das de restrição e circulação, estamos, 
desde o ano passado, trabalhando nes-
sas ações de distribuição de alimen-
tos”, observa o prefeito. “Os números 
das iniciativas da Prefeitura no suporte 
alimentar são robustos e ajudam a 
minimizar os efeitos dessa crise para 
milhares de pessoas. As pessoas que 
precisam não podem ficar desassisti-
das e vamos seguir promovendo esse 
importante programa de ação social 
até que voltemos à normalidade”. 

A distribuição dos gêneros alimen-
tícios e dos itens de higiene pessoal 
são ações executadas com recursos 
próprios da SEMTAS, como também 
integram iniciativas dentro da cam-
panha Vacina Solidária, alcançando a 
marca de 600 toneladas de alimentos 
ofertados, que beneficiaram mais de 
113 mil pessoas. 

A campanha Vacina Solidária, uma 
iniciativa da Prefeitura que conta com 
a participação de toda a sociedade, já 
arrecadou, nos postos de vacinação, 
12 toneladas, em pouco mais de dois 
meses. No ato da vacinação contra a 
Covid-19, as pessoas podem fazer a 
doação de um quilo de alimento não 
perecível ou de um kit de higiene. Esses 
alimentos e doações são organizados 

em cestas básicas e distribuídos para a 
população vulnerável de Natal. 

O Sindicato das Empresas de 
Transporte Público (SETURN), através 
do projeto Busão Solidário, é parceiro 
da Prefeitura de Natal na iniciativa, 
ajudando na arrecadação, separação, 
controle, higienização dos itens e 
confecção das cestas. Cada cesta dis-
ponibilizada pela iniciativa tem 18kgs, 
incluindo itens como feijão, arroz, óleo, 
macarrão, bolachas, café, açúcar e o 
diferencial com duas proteínas (leite 
e sardinha). Já o kit higiene tem sabão 
em barra, sabão em pó, creme dental, 
sabonete e água sanitária.

PÚBLICO AMPARADO
O público atendido pelas ações 

assistenciais da Prefeitura contra a Co-
vid-19 é amplo e vai desde a população 
em situação de vulnerabilidade social, 
moradores de comunidades carentes, 
até instituições filantrópicas, alunos 
matriculados na Rede Pública Muni-
cipal de Educação e estudantes de es-
colas filantrópicas e conveniadas com 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação. Também estão inseridas 
comunidades indígenas, profissionais 
da área de eventos, profissionais do tu-
rismo, do setor de bares e restaurantes, 
artistas, músicos, população LGBT-
QIA+, carroceiros, motoristas de apli-

cativos, artesãos, atletas paralímpicos, 
pessoas com deficiência, vendedores 
ambulantes, dentre outras categorias.

Já o programa Merenda no Lar da 
SME abrange os alunos das 146 unida-
des de ensino da educação pública mu-
nicipal. As cestas entregues para os res-
ponsáveis pelas crianças dos Centros 
de Educação Infantil são compostas de 
3kg de arroz parboilizado, 3kg de feijão 
carioca, 1kg de farinha de mandioca, 
3 pacotes de macarrão espaguete, 3 
pacotes de leite integral em pó ins-
tantâneo, 1 pacote de biscoito salgado 
integral, 1 pacote de biscoito doce, 3 
pacotes de flocos de milho, 1 óleo de 
soja refinado, 1kg de sal refinado e 2 
latas de sardinha em óleo comestível. 
Já para os alunos das escolas de Ensino 
Fundamental é acrescido 1kg de açú-
car granulado e 1 rapadura natural em 
tablete.

Entre a entrega da segunda 
e da terceira remessas de cesta 
básicas do programa Merenda no 
Lar, a Prefeitura de Natal reforçou 
o suporte alimentar às famílias 
dos alunos da sua rede de ensino. 
A Secretaria Municipal de Edu-
cação fez a distribuição de kits de 
alimentação escolar da Agricultura 
Familiar para os estudantes e seus 
familiares. Nessa ação, foram en-
tregues 396 toneladas aos mais de 
60 mil estudantes da rede pública 
municipal de ensino.

Composto de 1,5kg de bata-
ta doce, 2kg de banana, 2kg de 
abacaxi e 1kg de polpa de frutas 
de sabores variados (cajá, goiaba, 
acerola e manga), o kit foi pensado 
para fornecer um cardápio já ha-
bitual aos alunos. Também foram 
consideradas a regionalidade e 
priorizados os vegetais ofertados 
pela agricultura familiar, de modo 
a garantir nutrientes como carboi-
dratos, vitaminas e sais minerais. 

“Nosso alunos foram severa-
mente afetados pela pandemia. 
Muitos só tinham a oportunidade 
de realizar refeições completas 
quando iam para as escolas. A sus-
pensão das aulas, além de gerar a 
perda pedagógica, criou essa de-
fasagem nutricional. Agimos de 
maneira firme para oferecer ali-
mentação de qualidade para nossos 
estudantes que, além de já terem 
recebido três cestas básicas, tiveram 
o complemento com os gêneros ali-
mentícios da agricultura familiar”, 
aponta o prefeito Álvaro Dias.

Prefeitura de Natal distribui 210 mil 
cestas básicas durante pandemia
ASSISTÊNCIA | Uma das formas de ajudar à população, colocada em prática pela Prefeitura de Natal, é com suporte nutricional às pessoas mais necessitadas e a profissionais que 
tiveram suas atividades laborais suspensas ou parcialmente afetadas, em virtude da adoção das medidas restritivas para frear a propagação do conoravírus

Por meio do programa de Segurança Alimentar da SEMTAS, foram distribuídas, entre abril de 2020 e junho de 2021, 33.284 cestas básicas

Diante da pandemia, pessoas carentes são beneficiadas pelas cestas doadas pela Prefeitura

KITS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR 
COMPLEMENTAM 
SUPORTE NUTRICIONAL 

179.124
cestas foram entregues por meio 

do programa Merenda no Lar
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MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

O presidente da CPI da Pan-
demia, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), e o vice-presiden-

te, senador Randolfe Rodrigues (Re-
de-AP), ameaçaram recorrer à força 
policial para obrigar o empresário 
Carlos Wizard Martins a comparecer 
à comissão nesta quinta-feira, 17,  pa-
ra depor.

 “Aqueles que foram regularmen-
te intimados e se negarem, vamos 
intimar o juiz criminal da localidade 
onde se encontrem. Conforme o arti-
go 218 do Código de Processo Penal, 
“o juiz poderá requisitar à autoridade 
policial a sua apresentação ou deter-
minar seja conduzida por oficial de 
justiça, que poderá solicitar o auxílio 
da força pública”, afirmou Aziz na 
abertura dos trabalhos da CPI nesta 
terça, 15.

Wizard solicitou depor por 
videoconferência, pedido negado 
pela CPI. Ele é um dos integrantes 
do chamado “gabinete paralelo”, 
que teria aconselhado Bolsonaro 
contra a compra de vacinas e em 
favor do uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada no tratamen-
to da covid-19.

“Esperaremos o sr. Wizard aqui. 
Não vindo, o artigo 218 do Código de 
Processo Penal está aí para isso. Uma 
das possibilidades é a retenção de pas-
saporte”, disse Randolfe Rodrigues.

Segundo o relator da comissão, 
senador Renan Calheiros, (MDB-AL), 

a CPI está entrando “em outra fase”, 
com a análise da documentação reu-
nida: “Esta comissão começou sem 
nenhum investigado. Todos falaram 
na condição de testemunha. Mas a 
investigação já coligiu provas e mais 
provas, e precisa reclassificar algu-
mas pessoas agora na condição de 
investigadas. A partir dos resultados, 
podemos e devemos, sim, avançar. É 
isto que vamos fazer durante a sema-
na.”

Randolfe anunciou, antes do iní-
cio da reunião desta terça, segundo a 
Agência Senado, que a CPI vai reapre-
sentar ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), com fundamentação mais de-
talhada, todos os pedidos de quebra 
de sigilos telefônicos e telemáticos 
negados pela corte. Um desses pedi-
dos diz respeito ao coronel da reserva 
Elcio Franco Filho, ex-secretário-exe-
cutivo do Ministério da Saúde na 
gestão do general Eduardo Pazuello. 

Randolfe também informou que será 
pedida a quebra de sigilos de Carlos 
Wizard e de algumas empresas do 
setor farmacêutico, entre elas EMS, 
Vitamedic e a Aspen.

CLOROQUINA
O senador Otto Alencar (PSD-BA) 

registrou a operação de busca e apre-
ensão da polícia francesa, na segun-
da-feira, 14, no laboratório do cientis-
ta Didier Raoult, notório defensor da 

cloroquina no tratamento da covid. 
Otto também comentou a suspensão 
por sete dias, pelo YouTube, do canal 
do senador americano Ron Johnson, 
por promover a ivermectina, outro 
medicamento cuja eficácia contra a 
covid não foi comprovada.

“Isso mostra que o mundo já en-
tendeu que esse “tratamento precoce”, 
como qualquer outro para virose, não 
tem qualquer eficácia”, concluiu Otto.

AVIÃO
Humberto Costa (PT-PE) apre-

sentou requerimento pedindo à 
empresa aérea Azul esclarecimentos 
sobre o episódio da sexta-feira (11) 
envolvendo o presidente Jair Bolso-
naro. Ele entrou com um segurança 
em uma aeronave na pista do aero-
porto de Vitória e, sem máscara, tirou 
fotos com passageiros e tripulação. O 
presidente foi vaiado por parte dos 
passageiros e aplaudido por outra 
parte. Humberto lembrou que uma 
resolução da Anvisa obriga o uso de 
máscara.

O senador do PT também anun-
ciou ter pedido ao Tribunal de Con-
tas da União (TCU) uma auditoria so-
bre os gastos públicos na “motociata” 
com a participação de Bolsonaro, no 
sábado, 12,  em São Paulo. Humber-
to quer que os valores gastos pela 
União, pelo estado de São Paulo e 
pelo município sejam ressarcidos aos 
cofres públicos.

CPI ameaça recorrer à polícia para 
empresário Wizard depor na quinta
NO SENADO | Wizard solicitou depor por meio de videoconferência, mas o pedido foi negado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele apontado por senadores como um dos 
integrantes do chamado “gabinete paralelo”, que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro contra a compra de vacina e em favor da aplicação do “tratamento precoce”

Senador Omar Aziz, presidente da CPI da Pandemia, é favorável ao comparecimento do empresário Carlos Wizard Martins

Aatuação dos parlamentares 
do Rio Grande do Norte deixa 
o estado na quinta posição, 

com uma nota de 5,88 de atuação no 
ranking que analisa o desempenho na-
cional de cada político do país.

O site  aponta  em primeiro lugar,  
como a mais atuante, com 7,09 a de-
putada federal Carla Dickson (PROS), 
em quase  toda as avaliações do site, 
em 2021.  

Em segunda posição está o sena-
dor Styvenson Valentim (PODEMOS), 
seguido pelo deputado João Maia (PL). 
Em destaque como a deputada menos 
atuante está Natália Bonavides (PT), 

no fim da fila com nota 2,78.
Entre os senadores, Jean Paul Pra-

tes (PT) ocupa a segunda colocação, 
seguindo a senadora Zenaide Maia 
(PROS), seguida dos deputados Gene-
ral Girão (PSL), Benes Leocádio (RE-
PUBLICANOS), Beto Rosado, (PP) e 
Walter Alves (MDB), respectivamente.

O site https://www.politicos.org.
br/Ranking foi criado através de uma  
iniciativa popular, com o objetivo de 
avaliar a atuação, em Brasília, dos 513 
deputados e 81 senadores por meio de 
pontuações que avaliam votações, pre-
sença em plenário, economia, corte de 
privilégios e anticorrupção.

Carla é a melhor 
avaliada e Natália 
está no fim da fila

PARLAMENTARES DO RN
AGORA RN DIVULGAÇÃO

Carla Dickson aparece como a melhor, entre parlamentares do RN Deputada Natália Bonavides está no fim da fila, com a nota 2,78



A Comissão de Educação, Ci-
ência e Tecnologia, Desen-
volvimento Socioeconômico, 

Meio Ambiente e Turismo aprovou, 
na nesta terça-feira, 15, projeto de 
lei da deputada Isolda Dantas (PT) 
que reconhece como Patrimônio 
Imaterial, Histórico, Cultural, Pai-
sagístico, Turístico e Religioso do 
Estado o Santuário Nossa Senhora 
dos Impossíveis, conhecido como 
Santuário do Lima, localizado no 
Município de Patú. A proposta foi 
relatada pelo deputado Albert Di-
ckson (PROS), que deu o parecer 
favorável.

Denominado “Santuário de Nos-
sa Senhora dos Impossíveis”, o local 
remonta ao ano de 1758, ano em 
que chegou diretamente de Portu-
gal uma escultura da imagem que 
dá nome ao local. A partir de então, 
houve doação de uma légua de ter-
ras junto ao município de Patú para 
a construção do do santuário, que 

posteriormente teve repassadasa 
capela e área de terra à administra-
ção da Diocese de Natal.

Com o passar dos anos, a Dio-
cese e a gestão do local realizaram 

diversas obras para a melhoria na 
infraestrutura local, como a cons-
trução da Casa dos Romeiros e uma 
estrada com vistas à facilitação de 
acesso e hospedagem aos peregri-
nos. Desde 1966, o santuário já tem 
essa estrutura 

Na justifi cativa, Isolda Dantas 
enalteceu a importância do Santu-
ário, que ocupa posição privilegiada 
no turismo religioso estadual e foi 
eleito pelo voto popular como uma 
das sete maravilhas do RN, receben-
do diversas romarias durante todo o 
ano, como símbolo da religiosidade 
popular e da fé do povo.

“É uma das sete maravilhas por, 
dentre outras, sua localização privi-
legiada na chamada Serra do Lima, 
a antiga Serra de Patú, que guarda 
uma beleza natural encantadora do 
nosso RN”, justifi cou Isolda Dantas.

No relatório, o deputado Albert 
Dickson aprovou o mérito da pro-
posta.
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Kant advertia que somos 
feitos de madeira empenada 
e estamos longe de poder 
considerar-nos morais, logo 
forças poderosas seriam 
necessárias para domar nossa 
natureza distorcida, daí a ética 
de Kant ser fundamentada 
no dever. Esse, rigoroso e 
intransigente, se opondo 
às inclinações animais do 
homem. A aliança entre 
razão e egoísmo trouxe a 
incontrolável perseguição a 
desejos descarados e indevidos. 
O modernismo trouxe ao 
caldo outros ingredientes, o 
subjetivismo e o relativismo, 
a crença de que a vontade e 
o desejo imperam, e, como 
colocado por Stephen R. C. Hicks 
“a sociedade é uma batalha 
de vontades antagônicas, 
que as palavras são apenas 
instrumentos na luta de poder 
pela dominação e que vale 
tudo no amor e na guerra”. 
Afi nal, Nietzsche e Heidegger, 
entre outros, falavam da nova 
linguagem do pensamento, 
onde a razão está descartada 
e o que importa é a vontade, a 
paixão e o comprometimento. 
No discurso pós-moderno 
há uma rejeição expressa à 
verdade e à elaboração de uma 
narrativa onde a coerência 
é rara. A cólera e o niilismo 
são ferramentas poderosas 
para disseminar a destruição. 
Nietzsche destacou em Aurora 
“quando alguns homens não 
conseguem realizar seus desejos, 
exclamam raivosamente - Que 
o mundo todo pereça. Essa 
emoção é o ponto alto da 
inveja”. Peter Hatemi e Zoltán 
Fazekas dizem que a política 
oferece o teatro ideal para que 
o narcisismo se expresse, e a 
sociedade se transformou em 
uma guerra de facções, onde 
grupos polarizados tentam 
promover seus interesses 
próprios às custas dos outros. 
Todo indivíduo com acesso à 
internet tem um palco para 
expressar sua raiva prontamente 
diante de milhares de pessoas. 
Os interesses são diversos, 
mostrar indignação, grandeza 
ética, preocupação social, tudo 
isso num exibicionismo moral 
colocado estrategicamente para 
impactar. Há um novo campo de 
comunicação surgindo “moldado 
por confl itos enraizados na 
estrutura contraditória de 
interesses e valores que constitui 
a sociedade”, diz Manuel 

Castells, completando “atores 
sociais e cidadãos individuais 
estão usando a nova capacidade 
de comunicação em rede 
para promover seus projetos, 
defender seus interesses e 
afi rmar seus valores”. Gertrudes 
Himmelfarb, em os caminhos 
para a modernidade, fala em 
senso, sentimento moral, 
virtudes,  benevolência, empatia, 
compaixão, companheirismo, 
tudo isso como conceitos 
morais que estavam no 
coração do Iluminismo 
britânico. Esse mundo é 
forte, ativo e exuberante. No 
pós-modernismo, dominado 
pelo niilismo, a realidade é 
inacessível, nada pode ser 
conhecido, o potencial humano 
não é nada, os ideais éticos e 
humanos resultaram em nada. 
A resposta a tudo isso é no 
dizer de Stephen Hicks “raiva e 
desespero. À raiva e ao desespero 
somou-se o ressentimento”. O 
que resta ao que se considera 
perdedor, do lado derrotado da 
história, enfrentando um mundo 
dominado pelo capitalismo, 
pelo liberalismo, pela ciência, 
tecnologia, e por pessoas que 
apostam na realidade, na 
razão e no potencial humano? 
A destruição. Mas as únicas 
armas no pós-modernismo 
são as palavras. As relações 
humanas acontecem com um 
mínimo de manobras em busca 
de status, colocam Brian e Tom 
em Algoritmos para viver, “em 
geral, qualquer par de pessoas 
pode dizer, sem precisar 
negociar, quem supostamente 
deve demonstrar qual grau 
de respeito por quem. Todos 
sabem onde se encontrar”. 
O ódio destilado nas mídias 
e redes sociais é fruto de um 
pensamento pós-moderno que 
defende a ideia de que a política 
fracassou, e não só a política, 
mas tudo fracassou. Esse ódio 
crônico encontra sua expressão 
na destruição. O padrão comum 
de relativismo e subjetivismo, 
caminha incrivelmente ao lado 
do absolutismo dogmático. 
Observando essa contradição, 
Stephen Hicks conclui que o pós-
modernismo é um movimento 
político que usa como arma o 
subjetivismo e o relativismo, 
que são secundários ao seu 
fundamentalismo dogmático. 
Para isso, “as palavras nem 
mesmo tem que ser verdadeiras 
ou coerentes, o que importa é o 
estrago que causam”.

A POLÍTICA DO ÓDIO QUE RESSUMBRA NA MÍDIA E REDES 

Dr. Geraldo Ferreira

* Geraldo Ferreira é médico e presidente do Sindicato dos Médicos do RN Sinmed

A BEM DA
VERDADEVERDADE

AUDIÊNCIA | Na reunião virtual, ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou a intenção de ampliar a política 
de testagem para o novo coronavírus regiões de fronteira, a partir de pleito feito por prefeitos

O prefeito de Natal, Álvaro Dias, 
participou nesta segunda-feira, 14, 
com 38 prefeitos de cidades aero-
portuárias, de uma audiência virtual 
com o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, com o objetivo de reforçar 
os protocolos de segurança nos aero-
portos para evitar a disseminação de 
novas cepas de coronavírus no Brasil.

“Estamos atentos e somando esfor-
ços para combater a  Covid 19 na cida-
de de Natal”, assegurou Álvaro Dias em 
suas redes sociais.

No encontro, o ministro Marcelo 
Queiroga reiterou a intenção de am-
pliar a política de testagem para o novo 
coronavírus  em terminais  e regiões 
de fronteira a partir de um pleito de 
prefeitos por protocolos mais rígidos 
em aeroportos e regiões de fronteira. E 
assegurou que a ideia é ampliar a testa-
gem para níveis próximos aos existen-
tes nos Estados Unidos e Reino Unido.

Queiroga, segundo o prefeito Álva-
ro Dias, disse já ter assegurado junto à 
Organização Pan-Americana da Saúde 
(Opas) a compra de 14 milhões de tes-
tes de antígeno. Ele defendeu ainda a 
medida normativa que impõe a testa-
gem de todas as pessoas que estejam 
nos aeroportos.

Segundo o prefeito Álvaro Dias,  
esse pedido já foi encaminhado para a 
Secretaria de Vigilância em Saúde e de-
ve ser discutido em breve com prefeitos 
e governadores.

Um dos pontos pacifi cados no 
encontro foi sobre a necessidade do 

controle sanitário passar pela integra-
ção tecnológica entre os aeroportos 
nacionais e internacionais envolvidos 
no programa.

“Trata-se de uma medida funda-
mental associada à evolução das testa-
gens”, comentou Álvaro Dias.

O prefeito de Natal lembrou, ainda, 
que há tempos o ministro Marcelo Quei-
roga defende a necessidade de maior 
testagem da população para a Covid-19. 
“Anteriormente, ele já havia mencionado  
a intenção de testar 20 milhões de brasi-
leiros por mês”, lembrou.

A reunião virtual com o ministro 
Marcelo Queiroga  faz parte da nova es-
tratégia de combate à pandemia com 
o chamado teste de antígeno rápido,  
atingindo 1,8 milhão nas unidades bá-
sicas de saúde com foco em indivíduos 
que são assintomáticos.

“Enquanto isso, o plano é justa-
mente trabalhar em portos, aeropor-
tos, áreas de concentração da popula-
ção, visando especialmente o combate 
à variante indiana do coronavírus, já 
identifi cada em estados brasileiros”, 
afi rmou Álvaro Dias.

Prefeito Álvaro Dias: “Atentos e somando esforços para combater a Covid-19 em Natal”

Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis

Prefeito Álvaro Dias participa de 
encontro com ministro da Saúde

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Comissão aprova Santuário do Lima 
como patrimônio turístico e religioso 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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MARCELOHOLLANDA

MOSSORÓ MOBILIDADE | Sugestões foram enviadas através do portal do programa e pelo WhatsApp, durante 
15 dias. Maioria das opiniões foi de instalação de senalização e criação de campanhas educativas

A consulta pública realizada 
pela Secretaria de Segu-
rança Pública, Defesa Civil, 

Mobilidade Urbana e Trânsito (SE-
SEM), através do Programa Mos-
soró Mobilidade foi um sucesso. O 
balanço da participação da popu-
lação foi divulgado nesta terça-fei-
ra, 15,  no Salão dos Grandes Atos, 
no Palácio da Resistência.

As sugestões foram enviadas 
através do portal do programa e 
WhatsApp, durante 15 dias. No to-
tal, foram 271 indicações. A maio-
ria das opiniões foi de instalação 
de sinalização e criação de campa-
nhas educativas para o trânsito.

“É fundamental escutar a opi-
nião da população. A máxima do 
nosso governo é essa: Escutar a 
população, conhecer os problemas 
e procurar solução. Estamos que-
rendo com esse programa, conse-
guir dar viabilidade para resolução 
desses dos problemas de mobili-
dade da nossa cidade”, destacou 
Allyson Bezerra, chefe do poder 
executivo.

“Sugiro asfaltar a Avenida Mo-
ta Neto, no bairro Aeroporto. A 
medida vai facilitar a locomoção 
de ambulâncias até o Hospital São 
Luís”, propôs Marcos ao Mossoró 
Mobilidade. Essa foi uma das cen-
tenas de sugestões recebidas pelo 
programa.

O prefeito Allyson Bezerra 
anunciou que seis grandes aveni-
das que foram indicadas no Mosso-
ró Mobilidade, serão contempladas 
com asfalto. Uma delas é a Avenida 
Mota Neto, no bairro Aeroporto. A 
avenida faz ligação com outras du-
as vias bastante importantes para 
o município.

O diretor executivo de Mobili-

dade, Luís Correia, ressalta que a 
próxima fase do programa será o 
estudo de viabilidade técnica dos 
projetos sugeridos. “A campanha 
foi um sucesso. Os principais pon-
tos sugeridos foram a implantação 
de semáforos, sinalização e criação 
de estacionamentos. A partir de 
agora vamos realizar um estudo de 
viabilidade técnica. O estudo será 
realizado na prática, com simula-
ções de tráfego e acompanhamen-
to dos condutores”, disse.

“Tivemos 15 dias de consulta 
pública, recebemos indicaçõwes 
dos quatro cantos da cidade. A par-
ticipação da população foi incrível. 
Será um compromisso nosso, dar 
vez e voz a população. Com o Mos-
soró Mobilidade você indica e jun-
tos construiremos uma mobilidade 
mais participativa e efi ciente”, ex-
plicou Cledinilson Morais, secretá-
rio de mobilidade e trânsito. 

Durante a divulgação do ba-
lanço das participações, o setor de 

engenharia da SESEM apresentou 
alguns projetos em fase de execu-
ção. São novos estacionamentos e 
adição de sinalizações em diversas 
regiões da cidade. 

“Nossa equipe de engenheiros 
fará o estudo técnico de viabilidade 
e posteriormente iremos executar 
os projetos sugeridos pela popula-
ção. Na prática, a população vai ver 
que sua sugestão foi muito impor-
tante para a mobilidade da nossa 
cidade”, disse Luís Correia.

O gestor municipal destacou 
ainda que o município vai executar 
novas campanhas educativas para 
conscientizar a população sobre 
segurança no trânsito. “A melhor 
forma de você conseguir formar o 
cidadão é através da conscienti-
zação. Vamos iniciar novas cam-
panhas educativas, assim como 
foi feito no Maio Amarelo. Essas 
ações são muito importantes para 
a melhoria do trânsito”, fi nalizou 
Allyson.

Programa recebe mais de 270 
indicações para melhorar trânsito

MARCELO

Prefeito Allyson Bezerra: “É fundamental escutar a população, conhecer os problemas”

CÉLIO DUARTEA Prefeitura de São Gonçalo 
do Amarante/RN vai vacinar 
pessoas sem comorbidades 

acima de 40 anos a partir desta 
quarta-feira, 16,  nas 29 unidades 
de saúde do município. Também se-
guem sendo imunizados os grupos 
com comorbidades e pessoas com 
defi ciência permanente, acima de 

18 anos. 
É necessário estar cadastrado 

do RN Mais Vacina, e comparecer a 
uma UBS com comprovante de resi-
dência e documento com foto. Já os 
trabalhadores da Educação do en-
sino médio estão sendo agendados 
pela plataforma RN Mais Vacina, e 
direcionados ao campus do IFRN. 

Pessoas a partir de 40 anos 
já poderão ser vacinadas

SÃO GONÇALO DO AMARANTE

JÚNIOR SANTOS

Vacinação chega às pessoas sem comorbidades, em São Gonçalo do Amarante

Com 52 casos confi rmados 
de infecção por covid-19 entre 
jogadores, integrantes de delegações 
e prestadores de serviço envolvidos 
na Copa América, só faltava essa: Eric 
Clapton ser um negacionista da vacina.

Considerado um dos grandes 
guitarristas de todos os tempos, com 
um pé no Rock e o outro no Blues, 
Clapton pensou seriamente em deixar 
a Inglaterra com a família para não ser 
obrigado a se vacinar.

Pior: como não conseguiu e entrou 

na agulha agora ele se queixa que 
sua imunidade foi “pra cucuia” por 
causa da vacina, razão pela qual anda 
prostrado, cheio e ais e uis.

E antes que você pergunte, sim, 
a expressão é lá do Rio de Janeiro, 
originada de um bairro da Ilha do 
Governador chamado Cucuia.

Bastava um morador ir dessa 
pra melhor para ser enterrado no 
Cemitério da Cucuia.

Pois é, o grande Eric Clapton 
morreu, mas passa bem. Depois de 

vacinado ele está inteirinho, só perdeu 
um batalhão de fãs pelo planeta ao dar 
uma de Jair.

Resultado: com essa historia de 
efeitos colaterais da vacina, como 
febre, difi culdade para dormir e 
dores nas juntas, todos os sintomas 
compreensíveis na terceira idade, lá 
foi ele dormir na gloria e acordar no 
ostracismo.

Agora anda se queixando que 
ninguém liga mais pra ele e que até 
família o colocou pra escanteio.

Verdade, verdade mesmo é que 
o grande Eric Clapton representa 
uma minoria na classe artística que 
rejeitou a vacina e o isolamento social, 
igualzinho ao Jair.

A sorte do músico britânico é 
que ele toca demais aquela guitarra 
enquanto o nosso presidente adora 
usar a expressão “no tocante”.

Mas como este ele mantém 
inalteradas suas convicções e declama 
os mesmos mantras como a crença na 
liberdade de expressão e movimento, 

mesmo à custa das mortes de milhares 
de pessoas privadas de vacinas.

O que separa o grande roqueiro 
do líder brasileiro é quando ele diz 
acreditar também “na vida, no amor e 
na gentileza”.  

Só que foi pego no fogo cruzado 
entre vacina e negacionismo e agora 
viu a tremenda encrenca em que se 
meteu.

Afi nal, o compromisso de uma 
artista de seu tamanho é pelo menos 
falar besteira. 

Eric Clapton foi pra cuicuia
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CÍCERO OLIVEIRA

A Unesco lançou mundialmen-
te, na última sexta-feira, 11, o 
Relatório de Ciência da Unes-

co 2021, cujo título é A corrida contra 
o tempo por um desenvolvimento 
mais inteligente: visão geral e cenário 
brasileiro. No documento, a Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) aparece no seleto grupo de 
instituições com maior número de 
depósitos de patente entre os anos de 
2013 e 2018, ao lado de Unicamp, USP, 
UFPE e UFPR.

Publicado a cada cinco anos, o 
novo relatório fornece uma visão ge-
ral da ciência e da política científica. 
Nele, a Unesco reconhece que os cen-
tros de inovação tecnológica dentro 
das universidades têm prosperado 
no país, principalmente no que diz 
respeito ao depósito de patentes, à 
colaboração com a indústria e à in-
cubação de startups inovadoras. Os 
itens polos de inovação tecnológica: 
história de sucesso para as universi-
dades e tendências de publicações 
científicas circunstanciam bem esse 
aspecto.

No documento, inteligência arti-
ficial e robótica são campos particu-
larmente dinâmicos, de acordo com 
o relatório que observa que quase 
150 mil artigos foram publicados so-
bre esses assuntos apenas em 2019. 
A pesquisa em inteligência artificial 
(IA) e robótica cresceu em países de 
renda média baixa, que contribuíram 
com 25,3% das publicações nesse 
campo em 2019, em comparação com 
apenas 12,8%, em 2015. Nos últimos 
cinco anos, mais de 30 países ado-
taram estratégias específicas, entre 

eles China, Federação Russa, Estados 
Unidos da América, Índia, Maurício e 
Vietnã. 

O documento da Unesco registra 
ainda que as prioridades de desenvol-
vimento foram alinhadas nos últimos 
cinco anos e agora países de todos os 
níveis de renda priorizam sua transi-
ção para economias digitais e verdes. 

Para acelerar essa transição, os gover-
nos estão criando ferramentas de po-
líticas para facilitar a transferência de 
tecnologia para a indústria. A institui-
ção identifica ainda que a pandemia 
da covid-19 dinamizou os sistemas de 
produção de conhecimento.

Esta não é a primeira vez que 
a UFRN alcança protagonismo em 

rankings para inovação de institui-
ções oficiais. No Ranking 2020 do 
Instituto Nacional da Propriedade 
Intelectual (INPI), a UFRN foi top 15 
nacional em depositantes de patente 
com os números relativos ao ano de 
2019.

Em 2020, mesmo com a pande-
mia, a Universidade Federal alcançou 

números anuais inéditos relativos à 
propriedade intelectual. De acordo 
com levantamento anual realizado 
pela Agência de Inovação (AGIR), os 
números de programas de computa-
dor registrados e os pedidos de paten-
te depositados, respectivamente 58 e 
33, nunca haviam sido alcançados 
antes pela Instituição. 

Unesco coloca UFRN em grupo 
seleto na inovação tecnológica
BOA NOTÍCIA | Relatório fornece uma visão geral da ciência e da política científica, reconhecendo que os centros de inovação tecnológica dentro das universidades têm prosperado no 
Brasil, principalmente no que diz respeito ao depósito de patentes, à colaboração com a indústria e à incubação de startups inovadoras: UFRN, Unicamp e USP são destaques

Não é a primeira vez que a UFRN alcança excelente posição em rankings para inovação de instituições oficiais: em 2020, a Universidade foi top 15 na lista do Instituto de Propriedade Intelectual

APECC

Ocomércio varejista do Rio 
Grande do Norte registrou 
um faturamento médio de 

R$ 85,7 milhões por dia em maio. 
Esse volume foi o melhor entre os 
diversos segmentos contribuintes 
de ICMS da economia potiguar e re-
presentou um crescimento de 35,4% 
no comparativo com o mesmo mês 
do ano passado.

Essa movimentação diária tam-
bém foi 5,8% maior que a verificada 
em abril deste ano, quando o varejo 
potiguar obteve um faturamento 
médio de aproximadamente R$ 81 
milhões por dia. A atividade vem 
apresentando desde janeiro um de-
sempenho relativamente estável nas 
vendas diárias com média está na 
19ª edição do Boletim de Atividades 

Econômicas, que foi divulgado nesta 
sexta-feira, 11,  pela Secretaria Esta-
dual de Tributação (SET-RN).

A publicação mostra o desempe-
nho da economia do Rio Grande do 
Norte a partir de indicadores, como 
o recolhimento de tributos de com-
petência estadual, número de ope-
rações de comerciais e volume nego-

ciado pelas empresas contribuintes 
do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação (ICMS).

De acordo com o levantamento, 
as empresas do atacado foram as 
que tiveram o segundo melhor fa-
turamento diário no estado no mês 
passado. O volume médio chegou 
a R$ 53,7 milhões, acima do que foi 
movimentado em abril, quando o 
setor vendeu em média R$ 50,8 mi-
lhões por dia, e também superior ao 
montante vendido em maio de 2020, 
cuja média diária foi de R$ 42,4 mi-
lhões.

O boletim revela também que, 
no quinto mês do ano, as empresas 

potiguares de todos os segmentos 
realizaram 956 mil transações de 
vendas por dia.

A publicação traz ainda dados 
sobre a arrecadação de impostos e 
mostra que o Rio Grande do Norte 
obteve um total de R$ 556 milhões 
em recolhimento de tributos. Um 
resultado que é 32% maior que o 
recolhido em maio do ano passado, 
quando foram arrecadados R$ 421 
milhões.

A maior parte desse montante 
foi referente ao ICMS. Esse tributo 
acumulou no mês passado algo em 
torno de R$ 496 milhões. Volume 
que é 33% maior que o de maio de 
2020 – R$ 374 milhões. No mês ante-
rior, o recolhimento de ICMS havia 
somado R$ 504 milhões. Varejo registra bons números no RN

Varejo reage e aumenta a arrecadação de ICMS 
ECONOMIA

85,7
milhões de reais/dia, foi 

faturamento médio de maio
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ALEX RÉGIS

A Prefeitura do Natal lançou nes-
ta terça-feira, 15,  no Palácio 
Felipe Camarão, junto à Secre-

taria Municipal de Turismo de Forta-
leza, o projeto “Rota do Sol Nordeste 
– Turismo Integrado Natal/Fortaleza” 
com o objetivo de promover e forta-
lecer o turismo regional entre as duas 
capitais, incluindo ainda as praias de 
Pipa (RN) e Canoa Quebrada (CE) no 
roteiro. 

O lançamento do projeto realiza-
do pelo prefeito Álvaro Dias contou 
com a assinatura do termo de coope-
ração técnica entre os secretários de 
turismo de Natal e Fortaleza, Fernan-
do Fernandes e Alexandre Pereira, 
respectivamente. O evento contou 
ainda com a presença do Secretário 
de Turismo de Tibau do Sul, Lavoisier 
Macena, do presidente da ABIH do 
Ceará, Régis Madeiros, da vice-pre-
sidente da Abav, Ohana Fernandes, 
do presidente da comissão de turis-
mo da Câmara Municipal de Natal, 
vereador Hermes Câmara, além dos 
secretários e demais autoridades 
municipais envolvidos.

O prefeito do Natal, Álvaro Dias, 
reforçou a importância do setor para 
a cidade e do projeto Rota do Sol para 
aquecer e voltar a impulsionar a eco-
nomia neste momento de crise que o 
turismo vive diante da pandemia da 
Covid-19. Para ele, esta parceria vai 
marcar a retomada do turismo na ci-
dade do Natal, gerar emprego e renda 
de um contingente alto de pessoas que 
vivem desse setor.  “Não podemos falar 
em pontos turísticos brasileiros sem 
citar Natal e Fortaleza. Sempre que 
tem pesquisas no Brasil, as duas cida-
des aparecem pelas suas belezas natu-
rais, destacando as praias e paisagens 
maravilhosas”, afirmou Álvaro Dias. 

“Unindo esforços, dividindo despesas, 
fazendo uma boa divulgação, buscan-
do parcerias, participando de feiras, 
tenho certeza que iremos atrair várias 
pessoas para conhecer e ter a von-
tade de visitar de novo. Esse projeto 
vai alavancar não somente o turismo 
em Natal e Fortaleza, como também, 
todas as demais cidades do Nordeste”, 
comemora o prefeito.

O turismo regional se tornou uma 
alternativa em tempos de pandemia. 
As viagens entre os estados, mais 
curtas e mais seguras, tomaram lu-
gar das viagens mais longas, inclusive 
internacionais. A tendência é que o 
setor conquiste ainda mais espaço na 
preferência dos turistas com o avanço 
da vacinação nas capitais. 

De acordo com Alexandre Perei-

ra, secretário do Turismo de Fortale-
za, o projeto foi inspirado nas expe-
riências dos países europeus, onde é 
comum o turista chegar ao continen-
te por um país e sair de lá por outro. 
“É uma honra lançar este projeto pi-
loto. Ele é inovador, pois é a primeira 
vez que duas capitais se unem para 
se promoverem juntas, ao invés de 
disputarem o mesmo turista. Isso é 
ousado. Já visualizamos expandi-lo 
em breve”, ressaltou. 

Concebido no final de 2019 para 
ser lançado no primeiro semestre de 
2020, o projeto ficou parado devido à 
pandemia. Na prática, o projeto con-
siste em um pacote de uma semana de 
viagem nestes destinos. A ideia é que 
o turista inicie a viagem por uma das 
capitais e volte para casa pela outra. 

Para o secretário municipal do Tu-
rismo de Natal, Fernando Fernandes, 
o momento é emblemático, devido à 
pandemia, para geração de emprego 
e renda. “Sabemos que o turismo foi 
o primeiro setor a sentir o impacto da 
pandemia. Essa ideia surgiu antes de 
tudo isso, mas hoje vemos que ganhou 
força, pois há uma demanda maior 
por viagens internas. Por outro lado, o 
projeto impulsionará a economia nes-
ses municípios, onde o profissional de 
turismo está ávido por voltar a traba-
lhar como antes. Natal e Fortaleza não 
são concorrentes, se complementam. 
Vamos somar esforços para incentivar 
o turismo regional”, disse.

O projeto também já conta com 
um roteiro detalhado, com sugestões 
de passeios diversificados, indo do 

turismo de aventura ao de contempla-
ção, compras, ecologia e balada, entre 
outros, e prevê ainda a divulgação do 
produto em feiras, road trips e outros 
eventos.

O projeto tem como parceiros a 
Associação Brasileira da Indústria de 
Hotéis Nacional (ABIH); a Associação 
Brasileira de Agências de Viagens do 
Rio Grande do Norte (ABAV); Foco 
Operadora de Turismo; o Natal Con-
vention Bureau (NCB); a Prefeitura 
de Aracati, no Ceará; a Prefeitura de 
Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte; 
o Sindicato das Empresas de Turismo 
do Rio Grande do Norte, (Sindetur);  e 
o Sindicato dos Hotéis, bares e restau-
rantes (SBHRS). 

RANKING
Natal aparece na oitava posição 

dentro da categoria Destinos em Al-
ta do ranking da Traveler’s Choice 
Awards, pesquisa do renomado site 
de viagens Trip Advisor, como inten-
ção de viagem para este ano de 2021. 
Entre as belezas naturais da cidade, 
o site cita as praias, o cinturão verde 
com vegetação de Mata Atlântica do 
Parque das Dunas que compreende a 
Via Costeira, e as dunas das praias no 
litoral norte, além de citar a afirmação 
da NASA de que está aqui o ar mais 
puro do continente. 

 O turismo é uma das principais 
atividades econômicas de Natal e tem 
recebido atenção especial da gestão 
Álvaro Dias, incrementando o setor. 
Entre os investimentos estão a obra do 
Terminal Turístico da Redinha, inicia-
tivas para movimentar áreas turísticas 
da cidade, como Ponta Negra e praias 
urbanas da Zona Leste, melhorando 
infraestrutura como iluminação e área 
de passeio para pedestres. 

Prefeitura lança projeto Rota do Sol 
Nordeste entre Natal e Fortaleza
FORTALECIMENTO | Concebido no final de 2019, o projeto ficou parado por causa da pandemia, mas agora foi retomado. Ideia é que o turista comece a viagem por uma das duas 
capitais e retorne à sua origem pela outra. Já existe um roteiro detalhado, com sugestões de passeios diversificados, indo do turismo de aventura ao de contemplação

Prefeito Álvaro Dias, ladeado pelos secretários Alexandre Pereira (Fortaleza) e Fernando Fernandes (Natal), no lançamento do projeto

A Prefeitura de Mossoró, através 
da Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social e Ju-

ventude (SMDSJ) aderiu ao Pacto Na-
cional de Implementação das Políticas 
da Pessoa Idosa. Com ele, a secretaria 
vai fortalecer a rede de proteção aos 
idosos na cidade, traçando estratégias 
para reduzir os índices de violência.

A titular da pasta, Janaína Holan-
da, destacou que a adesão ao Pacto 
mostra o compromisso que o Municí-
pio tem com os idosos. “A adesão mos-
tra o compromisso público de Mossoró 

para com os nossos idosos. Vamos 
trabalhar tanto a nível de CRAS (Cen-
tro de Referência da Assistência Social) 
como do CREAS (Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social) 
para atender da melhor maneira possí-
vel nossos idosos e fazer com que eles 
tenham seus direitos garantidos. Esse 
é um dos objetivos da secretaria”, des-
tacou. A secretária reforçou que está 
ativando o Fundo Municipal do Idoso 
para que o Conselho possa captar e 
gerir recursos. “O Fundo foi criado em 
2007, mas nunca foi ativado. Então nós 

demos entrada na criação do CNPJ, 
que encontra-se em tramitação na Re-
ceita Federal”, falou.

Com a adesão, Mossoró terá pos-
sibilidade de oportunizar capacitação 
aos conselheiros, entidades que atua 
direta ou indiretamente na defesa dos 
direitos da pessoa idosa junto ao Mi-
nistério dos Direitos Humanos e atra-
vés da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, entre outras ações. “Queremos 
reduzir os índice de violência contra a 
pessoa idosa, trabalhar a qualidade de 
vida”,  disse Janaína Holanda. Secretária Janaina Holanda: Mossoró mostrando o compromisso que tem com os idosos

Mossoró adere ao Pacto Nacional 
das Políticas da Pessoa Idosa

COMPROMISSO
 WILSON MORENO
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O Ministério Público do Rio 
Grande do Norte (MPRN) en-
viou nesta terça-feira, 15, o Re-

latório de Gestão 2020 à Assembleia 
Legislativa. Anualmente, o MPRN 
apresenta o documento com o ba-
lanço administrativo e um resumo da 
atuação da instituição a deputados 
estaduais. O Relatório de Gestão 2020 
do MPRN também é disponibilizado 
à população potiguar em geral, po-
dendo ser acessado através do site da 
instituição. 

“Neste Relatório de Gestão, o 
MPRN presta contas à sociedade. 
Nele, são detalhados nossso trabalho, 
nossa atuação, o registro de nossas re-
alizações no papel de instituição sem-
pre preocupada em servir ao cidadão 
norte-rio-grandense. Este documento 
é uma obrigação legal, sim, mas, mui-
to além disso, temos nele retratado o 
nosso compromisso com a moralida-
de, com a transparência, com a lisura, 
com o zelo com a coisa pública, e, 
sobretudo, com a vida humana”, falou 
o procurador geral de Justiça, Eudo 
Rodrigues Leite. 

No documento, Eudo Leite des-
taca a atuação do MPRN durante a 
pandemia de Covid-19. “O ano de 
2020 ficará marcado na história por 
um enorme infortúnio. Após déca-
das, a humanidade foi vítima de uma 
severa pandemia. A Covid-19 marcou 
nossas vidas para sempre. Perdemos 
parentes, amigos e colegas. Tivemos 
que nos adaptar ao ‘novo normal’, 
com máscaras, álcool em gel, reforço 
na higienização, isolamento social... 
Todavia, há registros – e muitos – de 
superação, vitória, reinvenção, rea-
daptação, colaboração e solidarieda-
de”, disse.

Ainda no Relatório de Gestão 2020, Eudo Leite aproveitou para re-

gistrar o agradecimento à população 
potiguar no momento em que deixa 
o cargo de procurador geral de Justiça, 
após 4 anos de mandato.  “Idealizei 
projetos, lutei diversas lutas e tive a 
felicidade de escolher uma equipe es-
petacular. Todos os acertos e ganhos 
dessa gestão devem-se ao esforço 
dessa equipe de ponta, formada por 
servidores e membros abnegados, 
que se doam à instituição, que fazem 
a diferença. Agradeço, de forma muito 

carinhosa, a todos eles, e aos demais 
que se somaram a nós, certo de que 
estivemos juntos nessa jornada. To-
dos os integrantes do MPRN são res-
ponsáveis pelo trabalho de excelência 
apresentado nos últimos anos. A to-
dos, minha gratidão”, destacou.

Ele ainda mandou um recado di-
recionado à população: “Aproveito es-
te espaço para agradecer à população 
potiguar por acreditar no nosso traba-
lho, por ter no MPRN um parceiro de 

todas as horas. O MPRN é seu aliado, 
cidadão. Conte conosco! Deixo o car-
go em paz, com a consciência tran-
quila. Lutamos o bom combate. Estou 
tranquilo, ademais, pela certeza de 
que o cuidado na gestão institucional 
terá continuidade, pois a amiga e futu-
ra procuradora geral de Justiça Elaine 
Cardoso esteve ao meu lado durante 
toda a gestão como procuradora geral 
de Justiça adjunta. A chefia do MPRN 
estará em ótimas mãos”, concluiu.

MPRN envia Relatório de Gestão 
2020 à Assembleia Legislativa
TRANSPARÊNCIA | Prestação de contas apresenta balanço da instituição. Documento é enviado anualmente a deputados estaduais e disponibilizado à população potiguar, podendo 
ser acessado através do site do Ministério Público do Rio Grande do Norte; o procurador geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, destacou a atuação do MPRN durante a pandemia 

Relatório de Gestão 2020 do MPRN também é disponibilizado à população potiguar em geral, podendo ser acessado através do site da instituição

AA Secretaria Municipal de Saú-
de, através do Departamento 
de Atenção Especializada 

(DAE), iniciou na tarde desta terça-fei-
ra, 15, uma capacitação para os agen-
tes de saúde do município, voltada pa-
ra o atendimento e cuidados da saúde 
mental. A qualificação aconteceu no 
Auditório do Centro Administrativo e 
seguirá até a próxima quinta, 24.

Na oportunidade, os agentes de 
saúde conheceram todo o fluxo em 
saúde mental do município, que conta 
com três Centros de Atenção Psicosso-

cial de Parnamirim: CAPS 24H, CAPS 
Infantil e CAPS II, e também com o 
Centro Integrado de Psicologia e Psi-

quiatria (CIPP). A assessora técnica 
Walkiria Oliveira comentou sobre o 
objetivo e importância da capacitação.

“Uma ação muito importante para 
os agentes de saúde, pois são eles que 
estão nos lares, no dia a dia. Nessa 
capacitação, eles conheceram os ser-
viços de cada dispositivos, facilitando 
na orientação e encaminhamento 
de cada usuário para os dispositivos 
disponibilizados pelo município. Um 
profissional capacitado resulta num 
melhor atendimento para as pessoas”, 
falou. Treinamento começou ontem e  seguirá até a próxima semana, 24 de junho

Prefeitura de Parnamirim promove 
capacitação sobre saúde mental

FORMAÇÃO
DIVULGAÇÃO  

MUNICÍPIO CONTA
 COM TRÊS CENTROS

 DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL: CAPS 
24H, CAPS INFANTIL

 E CAPS II

PROCURADOR GERAL DE 
JUSTIÇA, EUDO LEITE 
DESTACA ATUAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
RN DURANTE A PANDEMIA 

DE COVID-19
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MARCELO CAMARGO

A campanha Junho Vermelho, 
realizada este mês por insti-
tuições públicas e privadas da 

área da saúde, busca conscientizar 
a população sobre a importância da 
doação de sangue e, desse modo, an-
gariar mais doadores voluntários. O 
Ministério da Saúde estima que, no 
ano passado, devido à pandemia de 
covid-19, o número de doações tenha 
diminuído 20%, na comparação com o 
ano anterior. No primeiro trimestre de 
2021, a taxa de doação voluntária da 
população brasileira era de 1,6%, den-
tro do padrão estabelecido pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor médico da Santa Casa 
de Misericórdia do Rio de Janeiro, João 
Tyll, diz que a doação pode ser reali-
zada com segurança, uma vez que são 
adotadas medidas de prevenção para 
evitar a propagação do vírus, sem risco 
para os doadores.

O autônomo Sebastião Castro da 
Silva, 53 anos, já realizou quatro doa-
ções de sangue durante a pandemia. 
“Sou doador de plaquetas há mais de 
seis anos. Comecei a doar para a filha 
de um médico que estava grávida de 
seis meses e foi diagnosticada com 
leucemia. A partir daí, não parei mais 
e sempre que recebo uma mensagem 
vou imediatamente fazer a doação pa-
ra ajudar.”

Outro que aderiu ao movimento 
na pandemia foi o jornalista Fábio 
Resende que fez doações de sangue e 
plasma nos últimos cinco meses. “As 
propriedades do plasma ou soro con-
valescente humano, como uma tera-

pia viável, possuem um grande poten-
cial de tratamento para covid-19. Por 
esse motivo, no momento da doação, 
optei também por essa retirada”.

PARA DOAR
Para doar sangue, a pessoa deve 

estar em boas condições de saúde e 
alimentada, ter entre 16 e 69 anos, pe-
sar mais de 50 kg e levar documento de 
identidade original com foto recente. É 
preciso evitar a ingestão de alimentos 
gordurosos nas quatro horas que ante-
cedem a doação e respeitar o prazo de 

12 horas para o caso de bebidas alcoó-
licas. Se estiver com sintomas de gripe 
ou resfriado, ou tiver tomado vacina 
recentemente, não deve doar tempo-
rariamente.

Estão impedidas de doar pessoas 
gripadas ou com processo alérgico que 

inclua tosse e coriza; que tenham feito 
tatuagem ou colocado piercing há me-
nos de um ano; que tenham tido hepa-
tite após os 11 anos de idade; tenham 
realizado endoscopia ou colonoscopia 
nos últimos seis meses; sejam usuários 
de drogas ilícitas.

Junho Vermelho busca aumentar 
número de doadores de sangue
SOLIDARIEDADE | Ministério da Saúde estima que, no ano passado, devido à pandemia de covid-19, o número de doações tenha diminuído 20%, na comparação com o ano anterior. No 
primeiro trimestre de 2021, a taxa de doação voluntária da população brasileira era de 1,6%, dentro do padrão estabelecido internacionalmente pela Organização Mundial da Saúde 

No RN, para agendar a doação, o interessado pode ligar através do número 3232-6733 ou acessar o site do Hemonorte: www.hemonorte.rn.gov.br

As denúncias de violência contra 
pessoas idosas representavam, 
em 2019, 30% do total de de-

núncias de violações de direitos hu-
manos recebidas pelo canal telefônico 
Disque 100, disponibilizado pelo go-
verno federal, o que somava em torno 
de 48,5 mil registros. Em 2018, o serviço 
recebeu 37,4 mil denúncias de crimes 
contra idosos.

No fim do ano passado, com o iso-
lamento social imposto pela pandemia 
de covid-19, o número observado em 
2019 aumentou 53%, passando para 
77,18 mil denúncias. No primeiro se-
mestre de 2021, o Disque 100 já registra 
mais de 33,6 mil casos de violações de 
direitos humanos contra o idoso, no 
Brasil.

Apesar de o Estatuto do Idoso, ins-
tituído pela Lei 10.741/2003, garantir 
direitos às pessoas com idade igual ou 

maior que 60 anos, com frequência se 
tem notícia de quebra ou não do cum-

primento de direitos básicos, como 
à vida, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, à convivência familiar e 
comunitária.

O Estatuto do Idoso descreve a 
violência contra o idoso como qual-
quer ação ou omissão, praticada em 
local público ou privado, que lhe cause 
morte, dano ou sofrimento físico ou 
psicológico.

Muitos idosos, porém, não denun-
ciam a violência sofrida por medo ou 
por vergonha, uma vez que, na maioria 
das vezes, as agressões ocorrem já há 
bastante tempo e dentro do próprio 
domicílio. Por isso, o número de de-
núncias feitas por meio do Disque 100 
não corresponde inteiramente à verda-
de - é subnotificado.

A presidente da Câmara de Títulos 

de Especialização em Gerontologia, 
da Sociedade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG), e professora 
da Universidade Federal de São Pau-
lo (Unifesp), a assistente social Naira 
Dutra Lemos, não vê o Dia Mundial de 
Conscientização da Violência contra 
a Pessoa Idosa, celebrado ontem, 15, 
como uma data de comemoração, mas 
de alerta. “Acho que é um dia para a 
gente pensar sobre o assunto, para dar 
visibilidade sobre o tema. Um dia para 
a gente parar, refletir e mobilizar nos-
sas forças para pensar sobre isso”, disse 
Naira à Agência Brasil.

A SBGG lançou a campanha Junho 
Violeta e espalhou mensagens para os 
serviços de assistência social, atendi-
mento à saúde e universidades, incen-
tivando alunos, profissionais e idosos 
a usar o laço roxo. “É uma mobilização 
que tem de ser de todos”. Naira de-

fendeu também que os idosos devem 
ser tratados com respeito pelos mais 
jovens, que devem se conscientizar de 
que não terão 20 anos para sempre e 
envelhecerão do mesmo modo. Para 
Naira Lemos, o 15 de junho é importan-
te ainda para mostrar à população que 
a pandemia revelou um grande núme-
ro de casos de violência contra idosos e 
mulheres no âmbito familiar.

Uma ação de proteção aos idosos 
é a Recomendação 46, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), alertando 
os serviços notariais e de registro do 
Brasil a adotarem medidas preventivas 
para coibir a prática de abusos contra 
pessoas idosas, especialmente vulne-
ráveis, durante a pandemia. O objetivo 
da recomendação, divulgada em 22 
de junho de 2020, era evitar violência 
patrimonial ou financeira ao idoso nos 
casos de antecipação de herança.

Denúncias aumentaram na pandemia 

Aumentam casos de violência contra idosos 
PANDEMIA

DANIEL MELO
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AJUDA | Ministério da Cidadania já fez simulações sobre o pagamento do novo benefício, que ainda depende 
de aval do presidente Jair Bolsonaro. Estimativa é gastar R$ 196,2 mi em 2022 para ajudar 68 mil crianças

O governo quer criar um bene-
fício especial para órfãos da 
covid-19 dentro da reformu-

lação do programa Bolsa Família. O 
valor em estudo está entre R$ 240 e 
R$ 250 por mês por criança e adoles-
cente, segundo simulações feitas pelo 
Ministério da Cidadania.

O benefício seria dado automati-
camente para crianças e adolescen-
tes de famílias incluídas no progra-
ma de transferência de renda em que 
um responsável familiar, cônjuge ou 
adulto tenha falecido em decorrência 
da covid-19 desde o início da pande-
mia. O benefício será pago até os 18 
anos.

O Brasil se aproxima de 500 mil 

vítimas da covid-19, e o próprio go-
verno é alvo de uma CPI no Senado, 
que investiga se houve negligência 
por parte de autoridades federais 
no trato da pandemia. Dependendo 
do relatório final, o presidente Jair 
Bolsonaro e o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello podem ser respon-
sabilizados.

O governo estima gastar R$ 196,2 
milhões em 2022 para ajudar 68 mil 
crianças e adolescentes de 35 mil 
famílias que, neste momento, se en-
quadram nesses critérios. O martelo 
final das regras do programa ainda 
não foi batido por Bolsonaro.

A identificação será feita por 
meio do Cadastro Único de progra-

mas sociais, um instrumento de co-
leta de informações para identificar 
todas as famílias de baixa renda exis-
tentes no País para fins de inclusão 
nos programas de assistência social 
e redistribuição de renda. Com essas 
informações, seriam feitos cruza-
mentos em base de dados adicionais, 
como as da DataPrev, para identifi-
car os futuros beneficiários.

A ideia é que esse benefício 
não seja contabilizado na renda do 
Cadastro Único para o acesso aos 
programas sociais – ou seja, o valor 
não seria incluído para o cálculo da 
renda familiar. O município faria o 
acompanhamento da nova família 
da criança. 

Ideia é que esse benefício não seja contabilizado na renda do Cadastro Único para o acesso aos programas sociais

Governo planeja benefício mensal 
de até R$ 250 para órfãos da Covid

DIDA SAMPAIO

O governo antecipou o calendá-
rio de transferências e saques 
da terceira parcela do Auxílio 

Emergencial 2021 para o público ins-
crito via canais digitais e do Cadastro 
Único. Os valores variam de R$ 150 a 
R$ 375, dependendo da família. A nova 
rodada do benefício será paga em qua-
tro parcelas.

O novo cronograma foi publicado 
pelo Ministério da Cidadania no Diário 
Oficial da União de hoje. O calendário 
de pagamento do auxílio emergencial 
já havia sido antecipado para a primei-
ra e segunda parcelas.

Os depósitos na conta social digi-
tal têm início na sexta-feira (18) para 
os aniversariantes de janeiro —pelo 
cronograma anterior, eles receberiam 
no domingo (20).

A mudança também tem impacto 
nos saques. Pelo novo cronograma, a 
data passa a ser 1º de julho, para nas-

cidos em janeiro. O calendário original 
previa o início da fase de retirada do 
dinheiro da terceira parcela em 13 de 
julho.

O modelo de escalonamento das 
transferências e saques, adotado no 
ano passado, segue sendo executado 
em 2021, com o objetivo de evitar filas 
e aglomerações nas agências da Caixa 
Econômica Federal e nas lotéricas.

Para os beneficiários do auxílio 
emergencial incluídos no Bolsa Fa-
mília nada muda. Os repasses conti-
nuarão sendo feitos de acordo com o 
calendário habitual do programa. Em 
junho, o início dos repasses será na 
quinta-feira (17) para quem tem NIS 
(Número de Identificação Social) com 
final 1. "A mudança mais significativa 
será para os nascidos em dezembro, 
que passam a ter direito à terceira 
parcela ainda em junho", destacou o 
Ministério da Cidadania.

Caixa antecipa pagamento da 
3ª parcela do auxílio emergencial

DINHEIRO NO BOLSO  
PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0010-16, torna público que está requerendo ao 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, o pedido de 
Renovação de Licença Simplificada - RLS, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, Capacidade 
máxima de 6.240kg, localizado na Rua Paulino Fernandes, 924, Samanau, Caicó/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

 

PEDIDO DE LICENÇA DE REGULARIZAÇÃO DE OPERAÇÃO 
 

POTIGUAR RECICLAGEM LTDA, CNPJ: 36.364.774/0001-49, torna público que está requerendo do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Licença de 
Regularização de Operação - LRO, para empresa de reciclagem de plástico, papel e papelão, onde o produto 
final sera material prensado em fardos, destinado a venda para terceiros, instalada em uma área construída de 
714,00m2, localizada na Rua Patativa, S/N, Quadra 23, Lote 14, Lot. Bosque do Eucaliptos, São Jose de 
Mipibu/RN; 

BRUNO ROBERTO TARGINO DA SILVA 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 

 
CERÂMICA J A DANTAS & FAMILIA LTDA, inscrita sob o CNPJ: 70.149.497/0001-90, torna público que 
está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – 
IDEMA a Licença de Operação – LO para operação das atividades de cerâmica vermelha, localizada na 
Fazenda Rajada, S/N, Zona rural, situada no município de Carnaúba dos Dantas- RN. 
 

Josineide Zélia Dantas  
Proprietária 

 

 
PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  

 
Cooperativa Agrícola Mista de Tenente Ananias LTDA, CNPJ nº 00.886.340/0001-61, torna público que está 
requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a 
Licença Simplificada (LS), para Unidade de Beneficiamento de Leite e Derivados, localizado na Rodovia RN 
117, KM 10, Alto Boa Vista, Município de Tenente Ananias/RN. 
 

Marcos Antônio Fernandes Lopes 
Proprietário 

 
 

PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA  
CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LS – Licença Simplificada 
para a extração mineral de AREIA, para uso na construção civil em obras de empreendimento de 
geração de energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) total de 10.55 hectares 
(dividida em duas áreas de 5.51 hectares e 5.04 hectares), com volume mensal de extração de 1.500,00 
m³/mês, em um trecho da calha fluvial do Rio do Vento, localizada no imóvel rural Fazenda Rio Novo, na zona 
rural de Caiçara do Rio do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra 
Diretor Superintendente 

 

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia para a 
extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de geração de 
energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 41,40 hectares, com volume mensal 
de extração de 25.000 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda São José, na zona rural de Caiçara do 
Rio do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 

CONCESSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 
PAI & FILHOS LTDA, CNPJ: 20.783.185/0001-65 torna público que Recebeu do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA) a CONCESSÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, com prazo de validade até 27/01/2022 em favor do empreendimento com a atividade de 
POSTO DE REVENDA VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDO, Localizado na AV. DA 
INDEPENDENCIA, 1080 CENTRO CEP: 59.900-000 no município de PAU DOS FERROS/RN.  
 

ITALO AURELIO LEITE QUEIROZ 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

 
2X3 
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JOÃORICARDOCORREIA
Fome

Pesquisa recentemente 
divulgada, feita por pesquisadores 
da Universidade Livre de Berlim, em 
parceria com pesquisadores da UFMG 
e da UnB, mostra que a insegurança 
alimentar se agravou de forma 
alarmante no Brasil.

Fome 2
O estudo, de acordo com 

publicação de 14 de abril passado 
da Carta Capital, aponta que, em 
dezembro de 2020, a insegurança 
alimentar atingiu 59,4% dos domicílios 

brasileiros. 31,7% estão em situação 
de insegurança alimentar leve, 12,7% 
moderada e aterradores 15% em 
situação de insegurança alimentar 
grave, popularmente conhecida como 
fome.

Fome 3
A insegurança alimentar grave, 

repito, a FOME, atinge cheio 29,2% 
dos lares nortistas e 22,1% dos 
nordestinos. Essa é a realidade que 
maltrata, humilha e mata. O resto é 
pano de fundo para tentar esconder 
esse povo que é sepultado porque não 

tem o que comer.

Venda
A Petrobras concluiu nesta 

segunda-feira, 14,  a venda da 
participação de 50% no campo 
terrestre de Dó-Ré-Mi, localizado na 
Bacia de Sergipe-Alagoas.O campo foi 
vendido para a Centro-Oeste Óleo e 
Gás, por 37,6 mil dólares. 

Coronel
Desde o dia 7 passado, o colunista 

enviou perguntas ao secretário da 

Segurança Pública e da Defesa Social 
do RN, coronel PM Araújo, por meio 
da assessoria de imprensa do órgão, 
que confi rmou o recebimento. Hoje, 
16, nada de respostas. Silêncio total.

Coronel 2
Mudou demais. Quando era 

comandante geral da PM, o coronel 
Araújo atendia rapidinho. Eu até havia 
perguntado sobre o helicóptero, que 
ainda não tinha voltado a funcionar. 
Mas ainda valem umas perguntas, 
entre outras enviadas: Quando o 
helicóptero está sem funcionar, a 

equipe que trabalha em função dele 
faz o quê? São quantos integrantes? 
Onde fi cam sediados? São policiais 
civis e militares?

Pensamento
Do poeta Bráulio Bessa: 

“Recomece! Se refaça! Relembre o 
que foi bom. E se um dia lá na frente, 
a vida der uma ré, recupere a sua fé e 
recomece novamente.”

Constatação
Puxa-saco dá a mãe como troco. 

JOÃORICARDO

Número de vacinas disponibilizadas pela farmacêutica chegará a 10,6 milhões

SAÚDE | Biomarcadores são substâncias ou componentes usados como indicador de alguma doença.
Resultados podem contribuir para o diagnóstico precoce da microcefalia decorrente do vírus da zika 

Cientistas do Instituto de Quími-
ca da Universidade de São Paulo 
(USP) e da Fundação Oswlado 

Cruz (Fiocruz), do Rio de Janeiro e da 
Bahia, identifi caram um possível bio-
marcador da microcefalia no plasma 
de recém-nascidos, expostos ao vírus 
Zika, quando ainda estavam na barri-
ga da mãe. Biomarcadores são subs-
tâncias ou componentes usados como 
indicador de alguma doença.

A partir da identifi cação de alte-
rações lipídicas no plasma dos bebês, 
o estudo traz novas informações so-
bre a origem e formação da doença 
e a possibilidade do uso marcadores 
laboratoriais para acompanhamento 
e análise da gravidade dos casos. Os 
lipídios, também conhecidos como 
gorduras, são uma classe de moléculas 

biológicas formadas por ácidos graxos 
e álcool.

De acordo com o estudo, durante 
o desenvolvimento inicial do cérebro, 
os lipídios desempenham um papel 
central no metabolismo, e alterações 
nessas estruturas podem afetar o de-
senvolvimento embrionário, especial-
mente do cérebro e dos olhos.

Os resultados podem contribuir 
para o diagnóstico precoce e monito-
ramento da zika congênita, tanto em 
bebês com microcefalia quanto nos 
assintomáticos.

A zika congênita é caracterizada 
pela transmissão do vírus da mãe 
para o bebê durante a gestação e se 
apresenta com uma diversidade de 
quadros clínicos, que vão de casos 
assintomáticos à microcefalia e outras 

anormalidades no desenvolvimento 
neurológico, manifestadas na primei-
ra infância.

Recém-nascidos expostos ao vírus 
Zika que não apresentam microcefalia 
também podem desenvolver anor-
malidades de 1 a 3 anos e meio após 
o nascimento, conforme revelado por 
imagens do cérebro e avaliações de 
desenvolvimento neurológico.

Antes da covid 19, o zika foi a 
última emergência mundial em saú-
de pública. O Brasil foi o país com 
maior número de casos da doença, 
entre 2015 e 2016. A epidemia afetou 
principalmente o nordeste brasileiro, 
onde milhares de bebês nascidos de 
mães infectadas pelo vírus desen-
volveram microcefalia associada à 
doença.

Cientistas encontram marcadores 
para microcefalia causada por Zika

Zika foi a última emergência mundial em saúde pública e provocou numa série de fetos a microcefalia, a partir de suas mães 

TV BRASIL

A Pfi zer e sua parceira, BioN-
Tech, anunciaram nesta ter-
ça-feira, 15, que enviarão ao 

Brasil 2,4 milhões de doses de vaci-
nas contra a covid-19 nesta semana, 
até a quinta-feira, 17. 

Conforme comunicado divulga-
do pelas empresas, a remessa será 
enviada em três lotes. Hoje chegam 
530 mil doses. Outras 936 mil deverão 
chegar hoje, 16, e igual quantitativo 
na quinta-feira, 17. Com as entregas 
dessa semana, o número de vacinas 
disponibilizadas pela farmacêutica 
chegará a 10,6 milhões.

O consórcio Pfi zer BioNTech fe-
chou acordo com o governo brasilei-
ro em março deste ano que envolve 
a aquisição de 100 milhões de doses. 
Em maio, um novo negócio previu 

mais 100 milhões de doses, que serão 
entregues entre outubro e dezembro.

COVAX FACILITY
O Ministério da Saúde anunciou 

também hoje que na próxima sema-
na receberá mais um lote de vacinas 
contra a covid-19 do consórcio Co-
vax Facility, coordenado pela Organi-
zação Mundial de Saúde e que reúne 
governos e fabricantes.

Serão enviadas ao país 842,4 
mil doses pelo consórcio. Até o 
momento, o Brasil recebeu cinco 
milhões de doses pela Covax Faci-
lity. Pelo investimento feito, o país 
tem direito a 42,5 milhões até o fi m 
do ano. O Ministério da Saúde não 
divulgou quando deverá ter a próxi-
ma remessa.

Pfizer vai entregar 2,4 mi 
de doses nesta semana

COVID-19

DENIS BALIBOUSE
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TECNOLOGIA| Isenção fiscal não constava na versão original da MP, apresentada pelo governo federal, e foi 
incluída durante a tramitação da medida no Congresso. Lei que reduz encargo de antenas foi sancionada

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou parcialmente nesta 
terça-feira, 15, em cerimônia no 

Palácio do Planalto, a Medida Provisó-
ria (MP) 1018/2020, que reduz a carga 
tributária sobre o serviço de internet 
banda larga via satélite prestado por 
meio de antenas de pequeno porte. O 
texto havia sido aprovado pelo Con-
gresso Nacional no � nal de maio.

Por orientação do Ministério da 
Economia, o presidente decidiu vetar 
os dispositivos que criavam renúncias 
tributárias relativas à Contribuição 
para o Desenvolvimento da Indústria 
Cinematográ� ca Nacional (Condeci-
ne). Essa isenção � scal não constava 
na versão original da MP, apresentada 
pelo governo federal, e foi incluída 
durante a tramitação da medida no 
Congresso.

Pelo texto, as plataformas de 
serviços de streaming, como Net� ix, 
Amazon Prime Video e Disney Club, 
� cariam livres de recolher a Condeci-
ne, que é um tributo cobrado do setor 
audiovisual (cinema, TVs aberta e 
fechada e os chamados “outros mer-
cados”). A redação aprovada pelos 
parlamentares estabelecia que a oferta 
de vídeo por demanda não se inclui na 
de� nição de “outros mercados”.

“Embora seja louvável a intenção 
do legislador, o dispositivo implicaria 
em uma renúncia de receita da or-
dem de bilhões, além do valor origi-
nalmente estimado. Essa ampliação 
de renúncia � scal não se encontrava 
devidamente dimensionada pelo Mi-
nistério da Economia nem contava 
com medidas compensatórias, razão 
pela qual desobedecia tanto à Lei de 
Responsabilidade Fiscal como à Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. Por essa 
razão, acatando a sugestão da equipe 
econômica, o presidente decidiu vetar 
os referidos dispositivos”, informou a 
Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública, em nota.

Com o veto, essa isenção tributá-
ria que bene� ciava as plataformas de 
streaming � ca descartada. O Congres-
so Nacional poderá derrubar o veto 

presidencial. Neste caso, é necessária 
a rejeição pela maioria absoluta dos 
votos na Câmara dos Deputados e no 
Senado Federal, ou seja, 257 votos de 
deputados e 41 votos de senadores, 
computados separadamente. Se este 
placar não for alcançado em plenário, 
o veto é mantido.

MUDANÇAS
A lei sancionada por Bolsonaro 

reduz taxas e tributos incidentes so-
bre as estações terrestres de pequeno 
porte ligadas ao serviço de internet por 
satélite, as chamadas VSAT (na sigla 
em inglês). Os encargos reduzidos são 
a Taxa de Fiscalização de Instalação 
(TFI), a Taxa de Fiscalização de Fun-
cionamento (TFF), a Contribuição pa-
ra o Fomento da Radiodifusão Pública 
(CFRP) e a Condecine. Pelo texto, esses 
tributos � cam iguais aos cobrados do 
Serviço Móvel Pessoal de telefonia.

Com a mudança, a expectativa é 
ampliar esse tipo de serviço no país, 
que hoje conta com 350 mil pontos. A 
estimativa é chegar a 750 mil estações, 
que devem atender principalmente 
zonas rurais e periféricas, que não con-
tam com atendimento de internet por 
meio de outras tecnologias, como � bra 
ótica e antenas urbanas de telecomu-
nicações. De acordo com o governo, a 

renúncia de receita estimada com es-
sas reduções já havia sido incluída no 
Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 
de 2021. O texto da MP também inclui 
na Lei Geral de Telecomunicações 
(Lei nº 9.472/97) a obrigatoriedade de 
o Poder Público criar condições para 
ampliação da conectividade e da inclu-
são digital, priorizando a cobertura de 
estabelecimentos públicos de ensino.

A lei também determina que 
uma estação de radiodifusão deve 
ser instalada em local que assegure o 
atendimento aos requisitos mínimos 
de cobertura do município objeto da 
outorga, conforme critérios estabeleci-
dos nas normas técnicas dos serviços. 
Além disso, será permitida a instalação 
em outro município, mediante avalia-
ção de estudo que indique a necessida-
de técnica ou econômica da instalação 
no local proposto e o atendimento dos 
critérios de cobertura do município de 
objeto da outorga.

“Essa MP, presidente, signi� cará a 
possibilidade de mais conteúdos nas 
fronteiras de desenvolvimento, maior 
� exibilidade na gestão local da emisso-
ra. É importante levar a banda larga pa-
ra regiões rurais, carentes, periféricas”, 
a� rmou o ministro das Comunicações, 
Fabio Faria, durante a solenidade de 
sanção da MP.

Sem veto, plataformas de streaming, como Netflix, ficariam livres de pagar tributo 

Governo veta isenção tributária 
para plataformas de streaming

DADO RUVIK

 O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef) lançou ontem, 15,, 
com apoio de nove instituições, a Edi-
ção 2021-2024 do Selo Unicef, pelos 
direitos de crianças e adolescentes da 
Amazônia e do Semiárido brasileiro. 
Segundo o fundo, a intenção é “for-
talecer as políticas públicas em áreas 
centrais para a realização e a garantia 
dos direitos de meninas e meninos em 

cada município, trazendo impactos 
concretos e de longo prazo”.

O lançamento da Edição 2021-
2024 do Selo ocorreu com transmissão 
no YouTube do Unicef no Brasil. Além 
da representante do fundo no Brasil, 
Florence Bauer, participaram da ceri-
mônia os embaixadores do fundo no 
Brasil, comediante Renato Aragão e a 
apresentadora e in� uenciadora digital 

� aynara OG, adolescentes, os repre-
sentantes de cada instituição parceira 
e autoridades nacionais e regionais.

Os municípios vão ser apoiados 
pelas instituições no desenvolvimento 
e na implementação de políticas pú-
blicas em diferentes áreas essenciais à 
vida das crianças e dos adolescentes. 
Segundo Florence Bauer, o município 
tem um papel essencial.

Unicef lança selo pelo direito 
das crianças e adolescentes

INCENTIVO

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
 

A Potiguar E&P S.A, CNPJ 30.759.670/0001-57, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA as seguintes licenças: 
 Licença Prévia para 04 (quatro) linhas de surgência de poços petrolíferos de códigos SAB DW 01D, SAB DW 02, 

SAB DW 03 e SAB DW 06, localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 03 (três) linhas de surgência de poços petrolíferos de códigos SAB DW 04, SAB DW 05 e SAB 

DW 14, localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença Prévia para 03 (três) linhas de surgência de poços petrolíferos de códigos PTR DW 01, PTR DW 03 e PTR 

DW 04, localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 04 (quatro) poços petrolíferos de códigos SAB DW 01D, SAB DW 02, SAB DW 03 e 

SAB DW 06, localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos SAB DW 04, SAB DW 05 e SAB DW 14, 

localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Instalação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos PTR DW 01, PTR DW 03 e PTR DW 04, 

localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Operação para 04 (quatro) poços petrolíferos de códigos SAB DW 01D, SAB DW 02, SAB DW 03 e 

SAB DW 06, localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos SAB DW 04, SAB DW 05 e SAB DW 14, 

localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 Licença de Operação para 03 (três) poços petrolíferos de códigos PTR DW 01, PTR DW 03 e PTR DW 04, 

localizado no Campo de Produção de Sabiá (SAB), município de Assú/RN. 
 

WELLITON GOMES CHAVES 
Gerente Administrativo/Financeiro 
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OFÍCIO ÚNICO DE TIBAU DO SUL 
COMARCA DE GOIANINHA - RN 

Tabelião Público - Benedito Fagundes Pereira 
 Substituto – Bartolomeu Fagundes Bisneto 

Substituto – Matheus Oliveira Fagundes 
                               Rua Três Poderes, 270 – Loja 02 – Centro. CEP 59.178-000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
EDITAL PARA FINS DE RECONHECIMENTO EXTRAJUDICAL DE USUCAPIÃO 

O notário e Registrador Público do Cartório Único de Tibau do Sul/RN faz saber, com base no Art. 216-A da Lei 6.015/73 e 
Provimento 65/2017 Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, que foi protocolizado pedido para reconhecimento 
extrajudicial de usucapião ordinário. 
Solicitante: a Sr. MARIA REGINA VIEIRA, brasileira, solteira, portadora do CPF/MF n° 734.871.717-91, portadora da C.I 
n° 11498588-0 expedida pela Secretária de Estado da Policia Civil/RJ, residente e domiciliada na Nagib Demaski, n° 671, 
Parque das Americas, Paragominas/PA, CEP: 68627-692, que vem através de seu advogado, Dr. Artur Cavalcanti de 
Lima Bernardino, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/RN n° 17.445, com escritório profissional na Rua São José, 1993, 
Lagoa Nova, Empresarial Marcelo Lima, Salas 16 e 17, Natal/RN. 
Área objeto da usucapião: “terreno urbano localizado na Rua dos Coqueirais, Praia da Pipa, Tibau do Sul/RN, CEP 
59.178-000, com 871,22m² (oitocentos e setenta e um metros e vinte e dois decímetros quadrados), imóvel cadastrado 
junto a Secretaria de Tributação do Município de Tibau do Sul/RN, número 1.0101.020.04.1451.0000.2, 
1.0101.020.04.1430.0000.0, e sequencial número 1.003069.7, 1.005815.0. CEP: 59.178-000. cujas características, são as 
seguintes: Ao Norte, com Rua dos Coquerais (antiga Rua Fidelis Costa); Ao Leste, com Luisa Maria Ida Poli;Ao Sul, com 
Herdeiros de Arthur da Silva Braga Neto;Ao Oeste, com José Erinaldo da Silva; D E S C R I Ç Ã O   D O   P E R Í M E T R 
O - Partindo do vértice inicial, V1, com Datum: Sirgas 2000, MC=33°W e coordenadas UTM: N= 9.310.192,04 m e E= 
273.264,16  m, seguindo com distância de 15,06 m e azimute de 50°02'01" , chega-se ao vértice V2, seguindo com 
distância de 10,89 m e azimute de 50°02'01"  , chega-se ao vértice V3, seguindo com distância de 9,00 m e azimute de 
50°02'01", chega-se ao vértice V4, confrontando nesses trechos com  a Rua dos Coqueirais. Seguindo com distância de 
24,99 m e azimute de 140°00'57", chega-se ao vértice V5, confrontando nesse trecho com  Luisa Maria Ida Poli. Seguindo 
com distância de 8,8 m e azimute de 230°23'05" chega-se ao vértice V6, seguindo com distância de 11,25 m e azimute de 
230°23'05" ,chega-se ao vértice V7, seguindo com distância de 15,02 m e azimute de 230°23'05" ,chega-se ao vértice V8, 
confrontando nesses trechos com  Herdeiros de Arthur da Silva Braga Neto. Seguindo com distância de 24,78 m e 
azimute de 320°19'43", chega-se  ao vértice  inicial V1,  confrontando nesse trecho com  José Erinaldo da Silva, 
totalizando uma área de 871,22 m² e um perímetro de 119,79 m. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.  Imóvel não registrado no cartório. O valor atribuído a este imóvel é R$ 150.000,00. 
A requerente alega o exercício pleno da posse do imóvel há mais de 10 (dez) anos, somadas as posses de seus 
antecessores. 
Conforme o Art. 16 do Provimento 65/2017 do CNJ, ficam a Sra. Luisa Maria Ida Poli, o Sr. José Erinaldo da Silva, 
os Herdeiros do Sr. Arthur da Silva Braga Neto, bem como terceiros eventualmente interessados cientes da 
tramitação do procedimento acima, podendo manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 
apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. O presente edital contém os requisitos exigidos no citado artigo: (I – o nome e a qualificação 
completa do requerente; II – a identificação do imóvel usucapiendo com o número da matrícula, quando houver, sua área 
superficial e eventuais acessões ou benfeitorias nele existentes; III – os nomes dos titulares de direitos reais e de outros 
direitos registrados e averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes ou 
confrontantes de fato com expectativa de domínio; IV – a modalidade de usucapião e o tempo de posse alegado pelo 
requerente; V –  a advertência de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto neste artigo implicará anuência 
ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.) 

 
Tibau do Sul/RN, 21.05.2021 

 
 

BENEDITO FAGUNDES PEREIRA 
Notário e Registrador 
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PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA  
 

CORTEZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 10.505.311/0001-66, torna público que está requerendo ao Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA a LP – Licença Prévia para a 
extração mineral de SAIBRO, para uso na construção civil em obras de empreendimento de geração de 
energia eólica, em uma área de lavra (área objeto do licenciamento) de 50,0 hectares, com volume mensal de 
extração de 25.000 m³/mês, localizada no imóvel rural Fazenda São José, na zona rural de Caiçara do Rio 
do Vento/RN.  

José Inácio Cortez Bezerra  
Diretor Superintendente 

 
ELEIÇÃO DO NÚCLEO INFANTIL RESGATE/QUADRIÊNIO 2021/2025 

 
Pelo presente Edital e em conformidade com os artigos 14, 15, 16, 17 e 23 do estatuto social do NÚCLEO INFANTIL 
RESGATE, ficam convocadas as eleições para renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal da organização para o 
mandato 2021/2025, no dia 30 de junho de 2021, no horário de 08:00h às 14:00h na assembleia com membros aptos a 
votar. O prazo para registro de chapas será das 8h às 10h, contados da data de publicação do aviso resumido do Edital 
em jornal de Grande circulação, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o último, que será prorrogado para o primeiro dia 
útil subsequente se o vencimento correr em sábado, domingo ou feriado. A secretaria da organização, situada na Rua 
Aurora 308 – b, Jardim Lola, São Gonçalo do Amarante – RN. CEP 59.296-826, no período previsto para inscrições de 
chapas, ficará aberta das 08:00h às 12:00h para eventuais inscrições. O prazo para impugnação de candidaturas será 
de 5 (cinco) dias contados a partir do registro e publicação na secretaria da organização, da (s) chapa (s) inscrita (s).  
Caso ocorra empate entre as chapas a organização organizará nova votação. 
 

São Gonçalo do Amarante/RN, 15 de Junho de 2021. 
 
 

Luzia Epifanio de Farias Felix 
Presidenta 
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PEDIDO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
Elimari Regio de Medeiros Eireli, CNPJ 07.931.219/0001-53, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA a Licença Simplificada – LS para uma Indústria 
de Produção de polpa de frutas, localizada no Sitio Riacho do Meio, SN - Zona Rural, Cruzeta/RN – 
59.375.000. 

 
Elimari Regio de Medeiros  

Proprietário 
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ENERGIA |  Segundo André Pepitone, durante audiência pública na Comissão de Minas e Energia, valores 
devem ser definidos até o fim deste mês; não será criada uma nova faixa específica para este momento

O  diretor-geral da Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica (Aneel), 
André Pepitone, afirmou nesta 

terça-feira, 15, que o órgão regulador 
vai definir os novos valores das ban-
deiras tarifárias até o fim de junho. Em 
audiência pública na Comissão de Mi-
nas e Energia da Câmara, ele afirmou 
que o reajuste do patamar mais alto, a 
bandeira vermelha 2, deve ultrapassar 
os 20% - como previsto na consulta pú-
blica da Aneel. Segundo Pepitone, não 
será criada uma nova faixa específica 
para este momento.

Criado em 2015, o mecanismo das 
bandeiras representa se haverá ou não 
cobrança adicional nas contas de luz 
dos consumidores, a depender das 
condições de geração de energia elé-
trica no País. Diante da seca histórica 
nos principais reservatórios das usinas 
hidrelétricas, o entendimento é de que 
será preciso aumentar os valores por 
conta do maior uso de usinas térmicas, 
necessárias para garantir o abasteci-
mento. 

Várias possibilidades foram ana-
lisadas para fazer frente aos custos, 
entre elas a elevação do patamar mais 
alto, a bandeira vermelha 2, ou a cria-
ção de uma nova faixa.

Pela proposta apresentada em 
março pela agência, as taxas cobradas 
quando a agência acionar bandeira 
vermelha irão aumentar. No patamar 1, 
a taxa adicional pode subir de R$ 4,169 
a cada 100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos para R$ 4,599 - aumento 
de 10%. No patamar 2, o reajuste pode 
chegar a 21%, passando de R$ 6,243 a 
cada 100 kWh para R$ 7,571.

“A geração do País subiu pelo fato 
de não termos água para gerar nas 
nossas hidrelétricas, essa energia será 
gerada nas térmicas, logo esse custo vai 
ser apresentado por meio do mecanis-
mo das bandeiras”, disse. Segundo ele, 
o valor deve superar o que foi previsto 

na proposta de revisão da agência. 
“Com certeza esse valor ainda deve su-
perar um pouco os R$ 7, os 20%.”

Segundo Pepitone, os consumido-
res economizaram quase R$ 4 bilhões 
entre 2015 e 2019 por conta das ban-
deiras. Isso porque antes da criação 
do mecanismo, os custos das distribui-
doras para comprar energia mais cara 
eram repassados aos consumidores 
apenas uma vez ao ano, no reajuste ta-
rifário anual, com correção monetária 
e juros. Pelo modelo atual, as empresas 
recebem mensalmente o valor recolhi-
do nas contas de luz.

Ele afirmou que a agência regula-
dora está atuando com os empreendi-

mentos de geração e transmissão para 
antecipar as obras e aumentar a oferta 
de energia no País. Em parceria com o 
governo federal, o órgão também está 
buscando medidas para incentivar o 
consumo das indústrias fora do horá-
rio de pico.

“Pelo lado da oferta de energia, a 
agência está atuando nos empreendi-
mentos de geração e transmissão pe-
dindo para antecipar obras e, pelo lado 
da demanda, estamos estruturando 
uma campanha nacional de comuni-
cação para incentivar o uso racional de 
água e energia, fizemos assim em 2017 
e em 2015”, disse.

Pepitone citou estimativas do Mi-
nistério de Minas e Energia (MME) que 
apontam que o custo adicional pelo 
maior uso de térmicas vai somar R$ 
8,99 bilhões até novembro. A medida 
para preservar os reservatórios das 
hidrelétricas vai gerar um aumento 
adicional de 5% no custo da energia, 
que será repassada aos consumidores 
por meio das tarifas em 2022. Os con-
sumidores livres, como as grandes in-
dústrias, já pagam esse valor em 2021.

Conta de luz vai ficar mais cara; no patamar mais alto, reajuste chega a 20% 

Reajuste da bandeira tarifária 
vermelha 2 deve ultrapassar 20% 

MARCOS SANTOS/USP IMAGENS

ANEEL também está buscando medidas para incentivar o consumo das indústrias fora do horário de pico

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0009-82, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, com validade: 11/06/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Rua Manoel Fernandes Jorge, 177, Adjunto Dias, Caicó/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

 
CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA 

 
RENDEGAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ: 03.543.804/0018-73, torna público que recebeu do Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA, a Renovação de 
Licença Simplificada - RLS, com validade: 11/06/2027, para Armazenamento e revenda de GLP, Classe III, 
Capacidade máxima de 6.240kg, localizado na Av. Jose Gorgonio, 395, Vale do Sabugi, São João do 
Sabugi/RN. 
 

ADRIANO JOSÉ DANTAS BRITO 
PROPRIETARIO 

 

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte 
– SINDEBARNAT/RN 

  
SINDEBARNAT/RN – Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – Campanha Salarial CCT - 

2021/2022 – Trabalhadores em Empresas Prestadoras de Serviços Representadas pelo SINDPREST/RN. 
Pelo presente edital de convocação, à Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e 
Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte – SINDEBARNAT/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.010.861/0001-65, por intermédio do seu Presidente, Sr. Flávio Teotônio, CPF. 671.080.164-00, no uso de suas 
atribuições estatutárias e consoante disposições legais e estatutárias, CONVOCAM todos os empregados nas 
atividades profissionais de garçons, copeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha e demais atividades profissionais na 
base de representação do SINDEBARNAT/RN, com vínculos empregatícios com empresas terceirizadas (prestação de 
serviços à terceiros), representadas pelo Sindicato Patronal das Empresas Prestadoras de Serviços no Estado do Rio 
Grande do Norte – SINDPREST/RN (CNPJ sob número 01.646.031/0001-87), para participarem da assembleia geral 
extraordinária, a ser realizada de forma virtual conforme o artigo 17, inciso ll, da Lei 14.020/2020. A assembléia será 
realizada pela plataforma do google meet acessando o link: https://meet.google.com/gry-qhhb-ikf, no dia 28 de junho 
de 2021, às 8:00 horas, em primeira convocação e, não havendo quórum mínimo, às 08:30 horas, em segunda 
convocação com qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) considerando que 
o SINDPREST/RN se negou a celebrar Convenção Coletiva de Trabalho com o SINDEBARNAT/RN, ratificar os termos 
da pauta de reivindicações Visando a Celebração de CCT para viger no período de 2021/2022; b) outorgar poderes ao 
Sindicato para celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho pelos meios da 
autocomposição ou da heterocomposição, e, se necessário for, suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao TRT da 
21.ª Região, ou ainda, como última medida de defesa dos interesses dos trabalhadores, a instauração de greve coletiva 
da categoria; c) Deliberação sobre conveniência de dar caráter permanente à Assembleia, enquanto perdurar a 
campanha salarial, permitindo que as futuras convocações sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais 
de trabalho; d) Outorgar poderes para o Sindicato Profissional celebrar Termos Aditivos à Convenção Coletiva de 
Trabalho durante sua vigência, e/ou Acordo Coletivo de Trabalho com determinadas empresas para tratar de questões 
específicas de cada uma delas, bem como adotar todas as medidas administrativas e judicias visando o fiel 
cumprimento dos instrumentos coletivos de trabalho durante toda sua vigência; e) Aprovar e Autorizar o desconto das 
Contribuições Sindicais devidas por todos os trabalhadores da categoria ao SINDEBARNAT/RN, conforme dispõe os 
Arts. 524, "e", 548, "b", 578, 579, 582 - considerando a própria assembleia como fonte expressa e prévia de 
manifestação de vontade de toda a categoria profissional para efeito de autorizar desconto das contribuições (Taxa 
Assistencial e Contribuição Sindical) em favor do SINDEBARNAT/RN, de acordo com o Art. 513, alínea "e'' da CLT e o 
art. 8.º, inciso I, da CF/88, para atender os encargos sociais e fonte de manutenção, custeio e eficiência do 
SINDEBARNAT/RN; f) Alertar os integrantes da categoria que esta instância tem poderes deliberativos e que as 
decisões tomadas em assembleia atingirão todos os integrantes da categoria profissional, independentemente do 
comparecimento à mesma, associados ou não associados.  
 

Natal, 16 de junho de 2021. 
Flávio Teotônio, Presidente – SINDEBARNAT/RN. 

 
2x10,5 O Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e Bares de Natal no  

Estado do Rio Grande do Norte – SINDEBARNAT/RN 
  

SINDEBARNAT/RN – Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária – Campanha Salarial CCT - 
2021/2022 – Trabalhadores das empresas de asseio, conservação e limpeza urbana pública e privada 

Representadas pelo SEAC/RN. 
Pelo presente edital de convocação, à Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Restaurantes e 
Bares de Natal no Estado do Rio Grande do Norte – SINDEBARNAT/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
14.010.861/0001-65, por intermédio do seu Presidente, Sr. Flávio Teotônio, CPF. 671.080.164-00, no uso de suas 
atribuições estatutárias e consoante disposições legais e estatutárias, CONVOCAM todos os empregados nas 
atividades profissionais de garçons, copeiras, cozinheiras, auxiliares de cozinha e demais atividades profissionais na 
base de representação do SINDEBARNAT/RN, com vínculos empregatícios com empresas terceirizadas (prestação de 
serviços à terceiros), representadas pelo Sindicato Patronal das Empresas de asseio, conservação e limpeza urbana 
pública e privada  no Estado do Rio Grande do Norte – SEAC/RN (CNPJ sob número 24.192.916/0001-59), para 
participarem da assembleia geral extraordinária, a ser realizada de forma virtual conforme o artigo 17, inciso ll, da Lei 
14.020/2020. A assembleia será realizada pela plataforma do google meet acessando o 
link: https://meet.google.com/gry-qhhb-ikf, no dia 28 de junho de 2021, às 10:00 horas, em primeira convocação e, 
não havendo quórum mínimo, às 10:30 horas, em segunda convocação com qualquer número de presentes, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) considerando que o SINDPREST/RN se negou a celebrar Convenção 
Coletiva de Trabalho com o SINDEBARNAT/RN, ratificar os termos da pauta de reivindicações Visando a Celebração 
de CCT para viger no período de 2021/2022; b) outorgar poderes ao Sindicato para celebrar a Convenção Coletiva de 
Trabalho e Acordos Coletivos de Trabalho pelos meios da autocomposição ou da heterocomposição, e, se necessário 
for, suscitar Dissídio Coletivo de Trabalho junto ao TRT da 21.ª Região, ou ainda, como última medida de defesa dos 
interesses dos trabalhadores, a instauração de greve coletiva da categoria; c) Deliberação sobre conveniência de dar 
caráter permanente à Assembleia, enquanto perdurar a campanha salarial, permitindo que as futuras convocações 
sejam efetuadas mediante simples comunicados nos locais de trabalho; d) Outorgar poderes para o Sindicato 
Profissional celebrar Termos Aditivos à Convenção Coletiva de Trabalho durante sua vigência, e/ou Acordo Coletivo de 
Trabalho com determinadas empresas para tratar de questões específicas de cada uma delas, bem como adotar todas 
as medidas administrativas e judicias visando o fiel cumprimento dos instrumentos coletivos de trabalho durante toda 
sua vigência; e) Aprovar e Autorizar o desconto das Contribuições Sindicais devidas por todos os trabalhadores da 
categoria ao SINDEBARNAT/RN, conforme dispõe os Arts. 524, "e", 548, "b", 578, 579, 582 - considerando a própria 
assembleia como fonte expressa e prévia de manifestação de vontade de toda a categoria profissional para efeito de 
autorizar desconto das contribuições (Taxa Assistencial e Contribuição Sindical) em favor do SINDEBARNAT/RN, de 
acordo com o Art. 513, alínea "e'' da CLT e o art. 8.º, inciso I, da CF/88, para atender os encargos sociais e fonte de 
manutenção, custeio e eficiência do SINDEBARNAT/RN; f) Alertar os integrantes da categoria que esta instância tem 
poderes deliberativos e que as decisões tomadas em assembleia atingirão todos os integrantes da categoria 
profissional, independentemente do comparecimento à mesma, associados ou não associados.  
 

Natal, 16 de junho de 2021. 
 

Flávio Teotônio, Presidente – SINDEBARNAT/RN. 
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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Phoenix Óleo e Gás Natural LTDA, CNPJ 32.528.443/0001-46, torna público que está requerendo ao Instituto 
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema as seguintes licenças: 
 Licença de Operação (LO) para 01 (um) Poço petrolífero de código 1-RAG-5-RN, coordenadas em UTM 

(Zona 24m) 9.394.297,00 mN; 684.221,00 mE, Datum SIRGAS 2000, localizado no Campo Periquito 
Nordeste, Zona Rural do Município de Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 Licença Simplificada (LS) para 01 (um) acesso ao poço petrolífero de código 1-RAG-0005-RN, com 
Coordenadas em UTM (Zona 24M): 9.394.297,00 mN; 684.221,00 mE, Datum SIRGAS 2000, medindo 
1.187,88 metros de extensão, localizado no Campo Periquito Nordeste, Zona Rural do Município de 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 

 
Ana Claudine de Melo Lago 

Diretora Administrativa 
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R$ 8,9 bi
custo adicional da energia pelo 

maior uso das termelétricas 

MARCELO CASAL JR
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Globo defi ne suas próximas atrações deste ano com Ivete na grade
A Globo, nesses próximos 

tempos, vai centrar todo o seu 
poder de fogo na cobertura da 
Olimpíada, movimentando cerca 
de 50 pro� ssionais no Japão, a 
partir do dia 23 de julho.

Só repórteres e pessoal 
de retaguarda irão viajar, em 
atendimento a um pedido do COI 

– Comitê Olímpico Internacional 
- para redução no número de 
credenciamentos.

Enquanto narradores 
e comentaristas farão seus 
trabalhos aqui no Brasil.

Imediatamente após, no dia 
10 de agosto, está programada a 
estreia do “� e Masked Singer”, 

com apresentação de Ivete 
Sangalo e a participação de 
12 celebridades. Formato da 
Endemol Shine.

E, na sequência, “� e 
Voice Brasil”, apresentado por 
Tiago Leifert.  Já em ritmo de 
aquecimento para a programação 
de � m de ano.

CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL1CANAL

Bate-Rebate
“No Rastro da Notícia”, trabalho 
de Roberto Cabrini e agora na sua 

segunda edição, encontra-se entre os 
mais vendidos nas principais livrarias.
A partir desta quinta-feira, às 21h, 

grátis, no site do Teatro Unimed, 
Luísa Arraes e Leopoldo Pacheco 
estrelam as duas últimas histórias 
de “Dez por Dez”...Em “Mulher 

de 20 Anos”, Luísa vive uma jovem 
traída pelo namorado e que passa a ter 
várias relações afetivas sem sentido, 
como forma de vingança...Já em 

“Homem de 60 Anos”, Leopoldo faz 
um racista conservador e intolerante 
com imigrantes.SporTV gravou 
o próximo “Grande Círculo” com 
Joaquim Cruz, campeão olímpico 

de 1984...Vai ao ar no sábado, 26, 
com apresentação de Milton Leite 
e as participações de Guilherme 
Roseguini e Isabella Scalabrini...
Detalhe: Isabella estava no estava 
no estádio, quando Joaquim ganhou 
o ouro.A série documental “Meu 

Amigo Bussunda” vai estrear, dia 17, 
no Globoplay...

HORÓSCOPO

Assuma novos desafi os e encare incertezas 
com humor. Apesar de tudo parecer enrolado, 
negociações terão andamento positivo. Conte com 
sorte e presença de espírito. Bom momento para se 
expor, brilhar e conquistar novos espaços. 

Motive a equipe, compartilhe conhecimentos, ensine e 
ganhe reputação. O dia trará entusiasmo nas atividades 
de grupo e interações sociais. Planos de viagens e de 
desenvolvimento pessoal cobrarão refl exões e análise 
minuciosa de detalhes. 

Organize contas da casa e da família. Mercúrio 
retrógrado cobrará racionalização das despesas e 
refl exões sobre investimentos futuros. Paradigmas 
e crenças mudarão nesta fase. Crie um ambiente 
acolhedor em casa e aproveite o dia.

Conversas de hoje apontarão novos caminhos e 
aumentarão a confi ança no futuro. Talvez você mude 
a maneira de pensar e ajuste planos. Impulsione um 
empreendimento e dê um passo maior na carreira. 
Estratégias darão certo. 

As comunicações estarão abertas. Ligue as antenas, 
circule nas redes e descubra tendências. Informações 
relevantes chegarão de maneira inesperada e 
esclarecerão direções. Fique de olho no futuro e 
repense planos. 

Desejos de viajar, quebrar a rotina e dar sabor de 
aventura à vida fi carão mais fortes, hoje. Encontre 
soluções práticas para diminuir pressões fi nanceiras. 
Boas notícias de longe esquentarão o coração e 
inspirarão planos do casamento. 

Fique de olho numa oportunidade de negócio. Assuntos 
fi nanceiros ganharão novas perspectivas. Aguarde 
melhor momento para decisões de investimentos. 
Planos ainda passarão por refl exões e ajustes. Evite 
precipitações e aja com cautela. 

Repense estratégias. Você poderá resgatar contatos 
e abrir frentes de trabalho. Um pouco de privacidade 
contribuirá com refl exões importantes. Busque soluções 
práticas para manter a saúde e o orçamento equilibrados. 
Informações relevantes chegarão.

Atitude, coragem, poder de conquista marcarão a 
passagem de Marte por seu signo. Fique de prontidão, 
a qualquer momento você poderá partir para a ação 
e abrir caminhos de maior realização. Só não tome 
decisões precipitadas de mudanças.

Lindo momento no amor. Imprima mais emoção numa 
relação especial e crie planos a dois. Se estiver livre, 
novo envolvimento poderá começar com conversas de 
trabalho e refl exões sobre a vida. Assuntos fi nanceiros 
interferirão nos relacionamentos.

Visualize os sonhos e o que quer para o futuro. Sintonia 
com sua força interior poderá “mover montanhas”, se for 
preciso para dar um passo maior na carreira e abraçar 
uma missão especial. Rotina exigente de trabalho 
cobrará momentos restauradores de relaxamento.

O dia será bastante produtivo. Acelere a velocidade 
no trabalho e aposte nos planos de expansão. Mesmo 
com oscilações e imprevisibilidade, resultados serão 
positivos. Acertos, ajustes fi nanceiros e acordos com 
a família darão tranquilidade. 

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)

Jornalismo
Juliana Rosa desligou-se do 

Grupo Globo no começo da semana 
e já acertou com a Band, como nova 
comentarista de economia. Será a 
palavra do mercado � nanceiro em 
suas emissoras de rádio e televisão.

Homenagem
A propósito, a Central de Ouvintes 

da BandNews FM agora leva o nome 
do saudoso Ricardo Boechat, morto 
em 2019. Nada mais merecido. Uma 
equipe voltada só para receber 
mensagens, denúncias, queixas, 
informações etc.

Só chamada
No SBT, agora com 90, Silvio 

Santos sinalizou que vai liberar 
a exibição de um documentário, 
roteirizado e dirigido por Leonor 
Corrêa, por ocasião dos seus 85 anos 
de vida. Mas, até agora, só autorizou 
colocar chamadas no ar. Ainda não 
� xou data de exibição.

Licença
Flávia Noronha será uma das 

participantes � xas do “Elas Querem 
Saber”, quadro do “Programa Raul Gil” 

Marcela Barrozo já aparece 
em “Gênesis” vivendo a 
personagem Uriala. A jovem 
é apaixonada por Isaque 
(Guilherme Dellorto), mas 
ele só terá olhos para Rebeca 
(Bárbara França). É a volta de 
Marcela, após cinco anos longe 
das novelas.

BLAD MENEGHEL

que voltará a ser gravado no SBT. 
Foi autorizada pela Rede TV!.

Futebol
O SBT transmite nesta 

quinta, 21h, Brasil e Peru pela 
Copa América, em uma reedição 
da última � nal do mesmo 
torneio. Há a expectativa de 
uma audiência ainda melhor da 
que foi conquistada no último 
domingo.

Simples consequência
O SBT, entre as principais 

emissoras, foi a que mais reduziu 
a sua produção nos últimos 
tempos. Até mesmo antes da 
pandemia. E é evidente que isso 
tem um preço. A conta chegou e 
a sua audiência caiu. As pessoas 
perderam o hábito de assistir a 
sua programação.

Correndo atrás
Agora cabe ao SBT remar 

tudo de novo. 
As transmissões esportivas 

podem servir como uma alavanca 
importante. Um bom atrativo, 
sem dúvida.



A atriz Fernanda Torres se vaci-
nou com a vacina AstraZeneca, 
a mesma que tinha recusado 

tomar na semana anterior por causa 
de histórico de trombose na família.

Em foto postada ontem, 15, em 
suas redes sociais, Fernanda explicou 
que procurou outros imunizantes pe-
lo medo de desenvolver trombose, já 
que tem histórico na família e seque-
las depois de ter testado positivo para 
covid-19 em dezembro.

“Fui como qualquer cidadão, não 
tive informação privilegiada e não pe-
di que alguém checasse no meu lugar 
porque achei que aquele era um ato 
que cabia a mim. Também não furei 
fila ou forjei atestados”, escreveu na 
legenda.

Após o fato tornar-se público, ge-
rando debates nas redes sociais, ela 
decidiu se manifestar e defendeu o 
imunizante produzido no Brasil pela 
Fiocruz. “O fato tornou-se público e 
contribuiu para alimentar o negacio-
nismo, criando uma desconfiança 
infundada em torno da Astrazeneca, 
uma vacina extremamente eficaz e 

segura”.
A atriz ainda afirmou que outros 

membros de sua família tomaram a 
vacina, se diz feliz em poder se vacinar 
e defendeu o uso de máscara.

“Esperei muito por essa hora e 
estou feliz e aliviada de ela ter che-
gado. Continuarei usando máscara e 

mantenho o distanciamento social, 
até que o Brasil alcance uma taxa de 
vacinação compatível com o retorno a 
uma vida próxima do normal”.

Fernanda ainda defendeu a va-
cinação a todos e de forma justa e 
igualitária. “A melhor escolha é a va-
cinação”.

A Netflix anunciou a série docu-
mental Elize Matsunaga: Era 
Uma Vez Um Crime que estreia 

na plataforma de streaming no dia 8 de 
julho. A série fala sobre o caso do assas-
sinato do empresário Marcos Kitano 
Matsunaga, em 2012.

A produção, que já ganhou trailer, 
contará com quatro episódios de 50 
minutos cada e revisita o passado de 
Elize Matsunaga, sua infância em Cho-
pinzinho, no Paraná, e o conturbado 
relacionamento com o empresário an-
tes do assassinato. 

Também traz os detalhes que su-
cederam o fato, desde as tentativas de 
acobertamento do crime, passando 
pela confissão, prisão, julgamento em 
2016 e também saídas temporárias, 
que foram acompanhadas pela equipe 
de filmagem.

“Ainda não sei dizer que tipo de 
emoção fez eu apertar aquele gatilho”, 
revela Elize Matsunaga, mais de nove 
anos após o assassinato e esquarteja-
mento do marido, Marcos Matsunaga. 
Pela primeira vez após o caso, a ré con-
fessa, quebra o silêncio em entrevista 
para nova série.

O trailer, divulgado nesta terça-fei-
ra , 15, traz depoimentos de Elize, fami-
liares e colegas dela e da vítima, além 
de especialistas que acompanharam as 
investigações, incluindo jornalistas, ad-
vogados de defesa e acusação e peritos 

criminais. 
A série documental é da produto-

ra Boutique Filmes em parceria com 
a Netflix, com direção de Eliza Capai, 
roteiro de Diana Golts e participação 
da jornalista investigativa Thaís Nunes.

“Senti uma responsabilidade mo-
ral muito grande em dirigir essa série. 
Não só pela família do Marcos e pelos 
amigos que sofreram com essa tra-
gédia, mas também pela família da 
Elize, pessoas que não sabiam de na-
da daquilo, mas que também sofrem 
as consequências até hoje”, afirma a 
diretora.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA/RN
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0751/2021
COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021

FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 10.520/2002, E O DECRETO FEDERAL 10.024/2020.
O Município de Afonso Bezerra/RN, vem a público comunicar que no dia 16 de junho de 2021 no Portal 
de Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br será disponibilizado o Edital de Licitação, 
tipo MENOR PREÇO, adjudicação POR ITEM. A presente licitação tem por objetivo o registro de preço 
para futura CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 
AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA/RN, A sessão de realização da Licitação ocorrerá no dia 29 
de junho de 2021, às 09:00 horas (horário de Brasília). Maiores informações serão fornecidas através 
do e-mail: cplafonso_bezerra2017@hotmail.com (das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00).

Afonso Bezerra/ RN, 15 de junho de 2021
Jesiel André Faustino da Silva

Pregoeiro Municipal

Edital De Citação Prazo: 20(Vinte) dias O(A) Dr(a). Andréa Régia Leite de Holanda Macêdo Heronildes, Juiz(a) de Di rei to da 20ª Vara 
Cível , na forma da lei , etc. Faz Saber a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita nesta Secretaria a Ação 
de Execução De Título Extrajudicial (159), processo nº 0823175-34.2016.8.20.5001, proposta por Exequente: Banco Do Brasil S/A Contra 
Executado: Esai - Empresa De Servicos E Assessoria Industrial Ltda - Epp, Clovis Silva Da Costa E Fabiana Cristine Barbosa Costa, 
Sendo Determinada A Citação De Esai - Empresa De Servicos E Assessoria Industrial Ltda - Epp, Cnpj: 04.636.756/0001-82, Clovis Silva 
Da Costa, Cpf: 071.175.664-34 E Fabiana Cristine Barbosa Costa, para que: 1) no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida no valor 
de R$ 257.972,82 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescido de custas e 
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da dívida em execução para o pagamento integral neste prazo de três 
dias, passando a 10% (dez por cento) do valor do débito atualizado caso seja ultrapassado o tríduo legal. A parte executada poderá, 
querendo, opor embargos, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, através de advogado legalmente constituído, independentemente de 
penhora de seus bens, ficando Advertida de que a oposição de embargos meramente protelatórios será considerada ato atentatório à 
dignidade da justiça. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá, reconhecendo o débito, efetuar depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 
valor em execução, inclusive custas e honorários, e requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) meses, acrescido de correção 
monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Fica advertida a parte citada que em caso de revelia será nomeado curador 
especial nos termos do art. 257, IV do CPC. Eu, Silvana Claudia Gadelha Jales Costa De Freitas, Técnico Judiciário, digitei e conferi. Natal, 
3 de maio de 2021. K-16e17/06

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Fernando Pedroza/RN, torna público que após algumas 
alterações no edital está republicando o edital a Licitação na Modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 007/2021-SRP, do tipo menor preço por item, tendo por OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de Pneus, Pitos para Pneus, Câmaras de 
ar e Protetor, para assistir toda a frota veicular Municipal de Fernando Pedroza/RN, 
conforme especificações no edital e seus anexos. A abertura será no dia 29/06/2021, às 
09h:00min. As propostas comerciais serão recebidas a partir do dia 16/06/2021 até o dia 
29/06/2021, por meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o 
link "registro de proposta", O edital e seus anexos poderão ser adquiridos através do e-mail 
cpl.pmfp@gmail.com, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, ou no 
setor de Licitação na Prefeitura Municipal, das 8h:00min às 13h:00min.

Fernando Pedroza/RN, 15 de junho de 2021
Wilk Jackson Assunção

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PEDROZA/RN

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NATAL/RN 
 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS 
PROCESSO Nº 0847426-48.8.20.5001 

A doutoura Daniella Paraíso Guedes Pereira, Juíza da 3ª Vara Cível desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, 
pelo presente, ficam CITADO(A)(S) PEDRO PAULO OSÓRIO NEGRINI CPF: 453.237.718-87, MARIA BEATRIZ 
AMARAL MARCONDES DE MOURA NEGRINI, CPF: 992.678.538-72, FERNANDA STEIN NEGRINI, CPF: 
270.961.608-41, MARIANA STEIN NEGRINI, CPF: 261.450.248.01, FLÁVIO EDUARDO PARO HADDAD, CPF: 
081.359.108-27, atualmente em lugares incertos e não sabidos, bem como a quem mais interessar possa, por todos os 
atos e termos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) n° 0847426-48.2018.8.20.5001, proposta 
por JUSTINO NÓBREGA DE AZEVEDO NETO contra PEDRO PAULO OSÓRIO NEGRINI e outros (5), cuja cópia da 
petição inicial encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria, para, requerendo, APRESENTAR A DEFESA 
QUE TIVER, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 135, do CPC, ciente de que não o fazendo dentro 
do prazo estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 134, CPC), sob 
pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO, nesta 
cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 16/04/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar 
Técnico Judiciário, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza.   
  

Daniella Paraíso Guedes Pereira  
Juíza de Direito – 3ª Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06)  

 

2x6 

 

 

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, pelo prazo de 20 (vinte) dias, que, pelo presente, ficam CITADO(A)(S) PEDRO PAULO 
OSÓRIO NEGRINI CPF: 453.237.718-87, MARIA BEATRIZ AMARAL MARCONDES DE MOURA NEGRINI, CPF: 992.678.538-72, FERNANDA STEIN NEGRINI, CPF: 
270.961.608-41, MARIANA STEIN NEGRINI, CPF: 261.450.248.01, FLÁVIO EDUARDO PARO HADDAD, CPF: 081.359.108-27, atualmente em lugares incertos e não sabidos, 
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estabelecido, se presumirão aceitos por verdadeiros os fatos articulados pelo(a) autor(a) (art. 134, CPC), sob pena de revelia, ocasião em que será nomeado curador especial (art. 
257, inciso IV, CPC). DADO E PASSADO, nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, aos 16/04/2021. Eu, EMILSON INACIO SANTIAGO, Auxiliar Técnico 
Judiciário, digitei e vai assinado pela MMª. Juíza.   
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Juíza de Direito – 3ª Vara Cível  

(Documento assinado digitalmente na forma da Lei nº 11.416/06)  

 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

Muito criticada nas redes sociais, Fernanda Torres justificou sua decisão e tomou imunizante

Fernanda Torres se vacina com 
AstraZeneca após recusar “picada”

VOLTOU ATRÁS 

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN

ENTRETENIMENTO | Série sobre crime que chocou o Brasil estreia na plataforma de streaming no dia 8 
de julho; Nove anos atrás, Elize foi condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga

Netflix anuncia a série documental ‘Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime’

Netflix lança série documental 
sobre Elize Matsunaga em julho

Senti uma responsabilidade 
moral muito grande em 
dirigir essa série. Não só 
pela família do Marcos, mas 
também pela  família da Elize

“
ELIZA CAPAI
DIRETORA DA SÉRIE 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2020

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
CNPJ nº 11.637.104/0001-28

www.aesbrasil.com.br

BALANÇOS PATRIMONIAIS
 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 771 13.230
Contas a receber de clientes 4 2.314 2.984
Outros tributos a recuperar 7 5 4
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 7 219 1.286
Cauções e Depósitos Vinculados 9 11.095 –
Estoque 176 –
Outros ativos 6 49 398
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 14.629 17.902
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Adiantamento a fornecedores 1.273 –
Ressarcimento 5 3.112 –
Contas a receber de partes relacionadas 14 80 –
Cauções e Depósitos Vinculados 9 1.421 –
Imobilizado, líquido 8 172.713 180.907
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 178.599 180.907

TOTAL DO ATIVO 193.228 198.809

Notas 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 10 545 472
Obrigações sociais e trabalhistas – 19
Empréstimos e financiamentos 11 9.393 9.177
Tributos a pagar 12 201 204
Imposto de renda e contribuição social a pagar 12 375 844
Outras obrigações 13 311 –
Ressarcimento 5 9.817 6.295
Contas a pagar de partes relacionadas 14 – 125
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 20.642 17.136
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 – 2.660
Empréstimos e financiamentos 11 71.659 81.068
Contas a pagar de partes relacionadas 14 4.160 –
Provisões para demandas judiciais 15 – 155
Outras obrigações 13 2.035 –
Adiantamento para futuro aumento de capital 636 –
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 78.490 83.883
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital social subscrito e integralizado 93.594 93.594
Reserva legal 1.148 1.148
Reserva de lucros – 3.048
Prejuízo do exercício (646) –
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 94.096 97.790
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 193.228 198.809

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Receita operacional líquida 17 33.646 39.519
Custo de produção e operação de energia 18 (28.663) (29.400)
LUCRO BRUTO 4.983 10.119
Gerais e administrativas 19 (931) (1.535)
Outras receitas (despesas) operacionais 20 (437) (606)
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.368) (2.141)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 3.615 7.978
Receitas financeiras 645 2.036
Despesas financeiras (6.619) (8.216)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO 21 (5.974) (6.180)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (2.359) 1.798
Imposto de renda e contribuição social - corrente 22 (1.335) (1.685)
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (1.335) (1.685)
(PREJUÍZO) LUCRO DO EXERCÍCIO (3.694) 113

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2020 2019

(Prejuízo) lucro do exercício (3.694) 113
Outros resultados abrangentes – –
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO (3.694) 113

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Descrição Notas
Capital  

social subscrito Legal
Reserva  
de lucros

Lucros (Prejuízo) 
acumulados

Total do  
patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 93.594 1.142 11.818 – 106.554
 Lucro líquido do exercício – – – 113 113
Mutações internas do Patrimônio Líquido:
 Constituição de reserva legal – 6 – (6) –
 Dividendo mínimo obrigatório – – – (27) (27)
 Constituição de reserva estatutária – – 80 (80) –
 Dividendos complementares – – (8.850) – (8.850)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 93.594 1.148 3.048 – 97.790
 Prejuízo do exercício (3.694) (3.694)
Mutações internas do Patrimônio Líquido:
 Absorção do prejuízo do exercício – – (3.048) 3.048 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 93.594 1.148 – (646) 94.096

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

A administração da Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. (“Rei dos Ventos” ou “Companhia”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
PERFIL
A Rei dos Ventos é uma sociedade anônima, controlada diretamente (100%) pela Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. (“Ventus Holding”). A Companhia tem como objeto social a geração e comercialização de energia elétrica e possui 36 aerogeradores, com capacidade instalada 
total de 60,1 MW, todas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte.
           São Paulo, 02 de junho de 2021                        A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Atividades operacionais:
(Prejuízo) lucro do exercício (3.694) 113
Ajustes para conciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício 
 com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação 8 10.013 10.073
Baixa de bens do ativo 8 – 917
Custo de empréstimos (encargos de dívidas) 11 6.196 8.033
(Reversão) provisão para processos judiciais e outros (155) 1.994

12.360 21.130
Variação de ativos e passivos operacionais 4.238 (71)
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos 11 (6.242) (7.757)
Impostos sobre lucros pagos (897) (1.685)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 9.459 11.617
Atividades de investimentos:
Aquisições de ativo imobilizado 8 (765) (220)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (765) (220)
Atividades de financiamentos:
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (125) (12.790)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) 11 (9.148) (9.143)
Adiantamento para futuro aumento de capital 636 –
(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento (12.516) –
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (21.153) (21.933)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (12.459) (10.547)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 13.230 23.777
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 771 13.230

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

 A Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado. Foi constituída em 
04 de março de 2010, tem por objeto a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica e seu 
sistema de transmissão de energia associado a demais obras complementares ao Parque Eólico Rei dos Ventos 3 localizado no 

município de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte.
 Sua sede fica localizada na Estrada Salina Diamante Branco, s/n, CEP 59596-000, no estado do Rio Grande do Norte, município 

de Galinhos.
 O empreendimento possui 36 aerogeradores com uma capacidade instalada total de 60,1 MWm. A Companhia iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2014.

Parque Gerador Contrato/Leilão Portaria MME
Publicação 

portaria
Vigência da 
autorização

Prazo de 
autorização

Ano de conclusão  
da planta

Quantidade de  
aerogeradores

Capacidade 
instalada MW

Garantia 
física MWm

Eólico
Reis dos Ventos 3 2º LER PRT 964/2010 13/12/10 12/12/45 35 anos 2014 36 60,1 21,1

 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui 100% de sua energia contratada no ACR (Ambiente de Contratação Regulada).

Energia anual contratada (MWh) Prazo

Contrato Compradora Energia anual contratada MWh Preço Médio atualizado MWh Inicial Final Índice de correção Mês de reajuste

2º LER/2009 CCEE 165.102 270,14 jul. 2012 jun. 2032 IPCA jul.

 Em 02 de dezembro de 2020, a Companhia, que, anteriormente, era controlada diretamente pela J.Malucelli Energia S.A., 
subsidiária brasileira do grupo espanhol ACS Group, passou a ser controlada diretamente pela AES Tietê Energia S.A.  
(“AES Tietê”) e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).

1.1 Impactos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis
 A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos mercados financeiros que 

poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações, condições financeiras e fluxo de caixa de nossos 
negócios. Em outubro de 2020, o Fundo Monetário Internacional projetou desaceleração relevante ou contração na atividade econômica 
em 2020, incluindo -4,4% de queda no crescimento mundial e -5,8% no Brasil.

 Mesmo com a severidade da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da Companhia, portanto, no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve impacto relevante nos resultados financeiros e nas operações da Companhia.

 À medida que a pandemia da COVID-19 avança, a Companhia tem acompanhado atentamente sua evolução e vem envidando 
significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar, monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia 

da segurança e redução máxima de riscos às pessoas e aos negócios, a Companhia criou um Comitê de Gestão de Riscos e 
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.

 Nesse sentindo a Companhia continuará a revisar e modificar nossos planos a medida que as condições mudarem. Apesar dos 
esforços para gerenciar e remediar esses impactos para a Companhia, seu impacto final depende de fatores além do conhecimento 
ou controle da Companhia, incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para conter sua 
disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.

 A Companhia continuará a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger seus funcionários, 
cumprindo o papel vital de fornecer energia elétrica a nossos clientes. Embora existam restrições de permanência em casa na 
maioria dos locais em que operamos, as operações são consideradas essências e estão funcionando normalmente. A maioria de 
nossos pessoais administrativos e de gestão é capaz de trabalhar remotamente e não houve problemas significativos que afetam 
as operações ou a capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações confiáveis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Em 02 de junho de 2021, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis,  
submetendo-as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2.1 Declaração de conformidade
 As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards -  IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB.

 A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações 
contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas 
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2 Políticas contábeis e estimativas
 As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, estão apresentadas 

nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
2.3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações 

disponíveis, bem como adotam premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações 
de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por 
especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entendem como razoáveis e 
relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos 
negócios.

 As principais premissas, avaliações e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e apresentadas nas 
notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, provisão 
para processos judiciais e outros, impostos, valor justo de instrumentos financeiros, provisões para desmantelamento de ativos.

2.4 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor 

recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração avaliou que não há qualquer indicativo de que os valores contábeis 
de seus ativos não circulantes ou de longa duração não são recuperáveis, e portanto, não houve a necessidade de efetuar o teste de 
recuperação (impairment test), assim como, nenhum registro de provisão para redução ao valor recuperável foi efetuado.

2.5 Novos pronunciamentos em vigor em 1º de janeiro de 2020
 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos 

em suas demonstrações contábeis.
2.6 Novos pronunciamentos que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2021
 Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 

Companhia:
 - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16)
 - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
 - IFRS 17 Contratos de Seguros.
 - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (Alteração CPC 06/IFRS 16)
2.7 Base de preparação e apresentação
 Continuidade operacional
 Em 31 de dezembro de 2020, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade 

da Companhia em continuar operando normalmente e, apesar de apresentar capital circulante líquido negativo nas demonstrações 
contábeis de 2020, no montante de R$, está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de caixa 
suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. A Administração 
seguirá com um plano operacional de melhoria do desempenho do ativo, investimento em operação e manutenção (O&M) e 
garantia de disponibilidade dos aerogeradores. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

 Esta afirmação é baseada nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia, sendo consistentes com o seu 
plano de negócios. A Companhia prepara no início de cada exercício, Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem 
os orçamentos anuais e plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de 
manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de governança da 
Companhia, podendo sofrer alterações.

2.8 Moeda funcional e de apresentação
 As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 

da Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses, mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa.

Caixa e Equivalentes de caixa 2020 2019

Numerário disponível 771 1.458
Certificados de depósitos bancários – 11.772
Total 771 13.230

4.  CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações do 
principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a 
receber incluem valores referentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

 O critério utilizado pela Companhia para constituir perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é de análise 
individual de contas julgadas de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não constituiu PECLD, por 
entender que são baixas as probabilidades de não recebimento dos valores, pois o suprimento de energia é comercializado no 
mercado regulado.

2020 2019

CIRCULANTE
Contratos de energia eólicos - LER 2.314 2.984
Subtotal 2.314 2.984

 O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 23 dias do mês 
subsequente, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.

 O montante de R$2.314 do contas a receber de clientes refere-se a consumidores livres e são saldos a vencer.
 Após o vencimento, há a incidência de multa de 2% sobre o valor das faturas em atraso, corrigidas monetariamente pela variação 

do IPCA ou IGPM (dependendo do tipo de contrato) desde a referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
que sobre o valor total incidirão juros de 1% ao mês.

5. RESSARCIMENTO

 Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (2º LER/2009) celebrados entre a Companhia e a CCEE (Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica), ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia gerada das 
usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus 
ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:

 O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração, será pago pelo vendedor em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1 
(Leilão de energia existente).

 A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de geração acima da energia 
contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do 
mesmo leilão comprometido com contratação de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou;  
(iii) objeto de recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e paga em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

 A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15% será recebida em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de 30% do preço contratual vigente no ano A+1.

 A tabela a seguir apresenta os saldos ativos e passivos dos ressarcimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

2020 2019

Ativo Passivo Passivo

Circulante – (9.817) (6.295)
Não circulante 3.112 – (2.660)
Total 3.112 (9.817) (8.955)

6.  OUTROS ATIVOS

2020 2019

CIRCULANTE
Despesas Antecipadas 49 398
Subtotal 49 398

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR

 As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a 
previsão de sua realização até o encerramento do exercício, quando então o imposto de renda e contribuição social devidos são 
devidamente apurados e compensados com as antecipações realizadas.

 A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram interpretações da regulamentação fiscal e 
estabelece provisões quando apropriado.

2020 2019

CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda 16 926
Contribuição social 150 360
Imposto de renda retido na fonte 53 –
Subtotal 219 1.286
Outros tributos a recuperar
PIS e Cofins 4 4
Outros 1 –
Subtotal 5 4
Total 224 1.290

8.  IMOBILIZADO

 A Companhia utiliza critérios definidos pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), para determinação 
da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.

 Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são deduzidos das respectivas depreciações 
nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu custo atribuído.

 A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL, que na avaliação da administração, 
representam a vida útil dos bens, limitando-se ao período de autorização.

 Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são 
reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

 Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado pelo seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 
que o ativo for baixado.

 O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o 
saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas e despesas operacionais” na demonstração do resultado.

 A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a 
Companhia deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo do Complexo. Esse montante totaliza 
R$2.035 em 31 de dezembro de 2020, vide nota explicativa n°13. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo descontado 
a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de desativação de 
ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante o período de 
vida útil do ativo.

a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2020 2019

Taxas médias  
anuais de 

depreciação  
(%)

Vida 
 útil  

(anos) Custo
Depreciação  
acumulada

Saldo  
líquido

Saldo  
líquido

Equipamentos de informática, 
 móveis e utensílios e outros 20,0% 5 91 (52) 39 76
Veículos 20,0% 5 123 (123) – –
Máquinas e equipamentos 3,8% 26 243.807 (72.210) 171.597 180.831
Imobilizado em serviço 244.021 (72.385) 171.636 180.907
Imobilizado em curso 1.077 – 1.077 –
Total Imobilizado 245.098 (72.385) 172.713 180.907
A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2020 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 Adições

Outras 
mutações (i)

Saldo em 31 de  
dezembro de 2020

Equipamentos de informática, móveis e utensílios e outros 114 – (23) 91
Veículos 123 – – 123
Máquinas e equipamentos 243.042 765 – 243.807
Imobilizado em serviço 243.279 765 (23) 244.021
Imobilizado em curso – – 1.077 1.077
Subtotal 243.279 765 1.054 245.098
Depreciação (62.372) (10.013) – (72.385)
Total Imobilizado 180.907 (9.248) 1.054 172.713
(i) Em 2020, a Companhia realizou um inventário do estoque, e para melhor apresentação do balanço patrimonial, 

reclassificou R$1.054 da rubrica de estoque para imobilizado em curso.
 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 Adições Baixas

Saldo em 31 de  
dezembro de 2019

Equipamentos de informática, móveis e utensílios e outros 110 4 – 114
Veículos 123 – – 123
Máquinas e equipamentos 243.741 218 (917) 243.042
Imobilizado em serviço 243.974 222 – 243.279
Imobilizado em curso – – – –
Subtotal 243.974 222 – 243.279
Depreciação (52.299) (10.073) – (62.372)
Total Imobilizado 191.675 (9.851) – 180.907

9. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS

2020 2019

CIRCULANTE
Garantias de financiamento 11.095 –
Subtotal 11.095 –
NÃO CIRCULANTE
Garantias de financiamento 1.421 –
Subtotal 1.421 –
Total 12.516 –

 Refere-se à Conta Reserva do Serviço da Dívida, no montante de R$12.516, destinado aos pagamentos de principal e juros, 
referentes à empréstimo BNDES. A integralidade dos recursos retidos, nestas contas, devem ser aplicados, seguindo as restrições 
mencionadas nos documentos da emissão. O saldo destas contas, em sua totalidade, está aplicado em certificados de depósitos 
bancários, com rentabilidade média de 97,93%.

10. FORNECEDORES

 A composição da conta de fornecedores é como segue:

2020 2019

Materiais e Serviços 539 434
Outros fornecedores 6 38
Subtotal 545 472

 A Companhia possui contratada 1 carta de fiança, no valor total de R$1.712 com custo de 3,00%. Esta fiança têm como objetivo 
principal cumprir exigências de compra de energia elétrica.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Em 02 de junho de 2021, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis,  
submetendo-as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2.1 Declaração de conformidade
 As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards -  IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB.

 A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações 
contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas 
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2 Políticas contábeis e estimativas
 As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, estão apresentadas 

nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
2.3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações 

disponíveis, bem como adotam premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações 
de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por 
especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entendem como razoáveis e 
relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos 
negócios.

 As principais premissas, avaliações e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e apresentadas nas 
notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, provisão 
para processos judiciais e outros, impostos, valor justo de instrumentos financeiros, provisões para desmantelamento de ativos.

2.4 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor 

recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração avaliou que não há qualquer indicativo de que os valores contábeis 
de seus ativos não circulantes ou de longa duração não são recuperáveis, e portanto, não houve a necessidade de efetuar o teste de 
recuperação (impairment test), assim como, nenhum registro de provisão para redução ao valor recuperável foi efetuado.

2.5 Novos pronunciamentos em vigor em 1º de janeiro de 2020
 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos 

em suas demonstrações contábeis.
2.6 Novos pronunciamentos que entraram em vigor em 1º de janeiro de 2021
 Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 

Companhia:
 - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16)
 - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
 - IFRS 17 Contratos de Seguros.
 - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (Alteração CPC 06/IFRS 16)
2.7 Base de preparação e apresentação
 Continuidade operacional
 Em 31 de dezembro de 2020, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade 

da Companhia em continuar operando normalmente e, apesar de apresentar capital circulante líquido negativo nas demonstrações 
contábeis de 2020, no montante de R$, está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de caixa 
suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. A Administração 
seguirá com um plano operacional de melhoria do desempenho do ativo, investimento em operação e manutenção (O&M) e 
garantia de disponibilidade dos aerogeradores. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza 
material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

 Esta afirmação é baseada nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia, sendo consistentes com o seu 
plano de negócios. A Companhia prepara no início de cada exercício, Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem 
os orçamentos anuais e plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de 
manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de governança da 
Companhia, podendo sofrer alterações.

2.8 Moeda funcional e de apresentação
 As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 

da Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses, mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa.

Caixa e Equivalentes de caixa 2020 2019

Numerário disponível 771 1.458
Certificados de depósitos bancários – 11.772
Total 771 13.230

4.  CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações do 
principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a 
receber incluem valores referentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

 O critério utilizado pela Companhia para constituir perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é de análise 
individual de contas julgadas de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não constituiu PECLD, por 
entender que são baixas as probabilidades de não recebimento dos valores, pois o suprimento de energia é comercializado no 
mercado regulado.

2020 2019

CIRCULANTE
Contratos de energia eólicos - LER 2.314 2.984
Subtotal 2.314 2.984

 O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 23 dias do mês 
subsequente, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.

 O montante de R$2.314 do contas a receber de clientes refere-se a consumidores livres e são saldos a vencer.
 Após o vencimento, há a incidência de multa de 2% sobre o valor das faturas em atraso, corrigidas monetariamente pela variação 

do IPCA ou IGPM (dependendo do tipo de contrato) desde a referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
que sobre o valor total incidirão juros de 1% ao mês.

5. RESSARCIMENTO

 Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (2º LER/2009) celebrados entre a Companhia e a CCEE (Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica), ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia gerada das 
usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus 
ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:

 O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração, será pago pelo vendedor em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1 
(Leilão de energia existente).

 A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de geração acima da energia 
contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do 
mesmo leilão comprometido com contratação de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou;  
(iii) objeto de recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e paga em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

 A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15% será recebida em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de 30% do preço contratual vigente no ano A+1.

 A tabela a seguir apresenta os saldos ativos e passivos dos ressarcimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

2020 2019

Ativo Passivo Passivo

Circulante – (9.817) (6.295)
Não circulante 3.112 – (2.660)
Total 3.112 (9.817) (8.955)

6.  OUTROS ATIVOS

2020 2019

CIRCULANTE
Despesas Antecipadas 49 398
Subtotal 49 398

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR

 As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a 
previsão de sua realização até o encerramento do exercício, quando então o imposto de renda e contribuição social devidos são 
devidamente apurados e compensados com as antecipações realizadas.

 A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram interpretações da regulamentação fiscal e 
estabelece provisões quando apropriado.

2020 2019

CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda 16 926
Contribuição social 150 360
Imposto de renda retido na fonte 53 –
Subtotal 219 1.286
Outros tributos a recuperar
PIS e Cofins 4 4
Outros 1 –
Subtotal 5 4
Total 224 1.290

8.  IMOBILIZADO

 A Companhia utiliza critérios definidos pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), para determinação 
da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.

 Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são deduzidos das respectivas depreciações 
nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu custo atribuído.

 A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL, que na avaliação da administração, 
representam a vida útil dos bens, limitando-se ao período de autorização.

 Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são 
reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

 Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado pelo seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 
que o ativo for baixado.

 O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o 
saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas e despesas operacionais” na demonstração do resultado.

 A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a 
Companhia deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo do Complexo. Esse montante totaliza 
R$2.035 em 31 de dezembro de 2020, vide nota explicativa n°13. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo descontado 
a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de desativação de 
ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante o período de 
vida útil do ativo.

a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2020 2019

Taxas médias  
anuais de 

depreciação  
(%)

Vida 
 útil  

(anos) Custo
Depreciação  
acumulada

Saldo  
líquido

Saldo  
líquido

Equipamentos de informática, 
 móveis e utensílios e outros 20,0% 5 91 (52) 39 76
Veículos 20,0% 5 123 (123) – –
Máquinas e equipamentos 3,8% 26 243.807 (72.210) 171.597 180.831
Imobilizado em serviço 244.021 (72.385) 171.636 180.907
Imobilizado em curso 1.077 – 1.077 –
Total Imobilizado 245.098 (72.385) 172.713 180.907
A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2020 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 Adições

Outras 
mutações (i)

Saldo em 31 de  
dezembro de 2020

Equipamentos de informática, móveis e utensílios e outros 114 – (23) 91
Veículos 123 – – 123
Máquinas e equipamentos 243.042 765 – 243.807
Imobilizado em serviço 243.279 765 (23) 244.021
Imobilizado em curso – – 1.077 1.077
Subtotal 243.279 765 1.054 245.098
Depreciação (62.372) (10.013) – (72.385)
Total Imobilizado 180.907 (9.248) 1.054 172.713
(i) Em 2020, a Companhia realizou um inventário do estoque, e para melhor apresentação do balanço patrimonial, 

reclassificou R$1.054 da rubrica de estoque para imobilizado em curso.
 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 Adições Baixas

Saldo em 31 de  
dezembro de 2019

Equipamentos de informática, móveis e utensílios e outros 110 4 – 114
Veículos 123 – – 123
Máquinas e equipamentos 243.741 218 (917) 243.042
Imobilizado em serviço 243.974 222 – 243.279
Imobilizado em curso – – – –
Subtotal 243.974 222 – 243.279
Depreciação (52.299) (10.073) – (62.372)
Total Imobilizado 191.675 (9.851) – 180.907

9. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS

2020 2019

CIRCULANTE
Garantias de financiamento 11.095 –
Subtotal 11.095 –
NÃO CIRCULANTE
Garantias de financiamento 1.421 –
Subtotal 1.421 –
Total 12.516 –

 Refere-se à Conta Reserva do Serviço da Dívida, no montante de R$12.516, destinado aos pagamentos de principal e juros, 
referentes à empréstimo BNDES. A integralidade dos recursos retidos, nestas contas, devem ser aplicados, seguindo as restrições 
mencionadas nos documentos da emissão. O saldo destas contas, em sua totalidade, está aplicado em certificados de depósitos 
bancários, com rentabilidade média de 97,93%.

10. FORNECEDORES

 A composição da conta de fornecedores é como segue:

2020 2019

Materiais e Serviços 539 434
Outros fornecedores 6 38
Subtotal 545 472

 A Companhia possui contratada 1 carta de fiança, no valor total de R$1.712 com custo de 3,00%. Esta fiança têm como objetivo 
principal cumprir exigências de compra de energia elétrica.
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11.4  Parcelas relativas ao principal dos empréstimos, atualmente classificadas no passivo não circulante:

Empréstimos e financiamentos

2022 9.148
2023 9.148
2024 9.148
2025 9.148
Após 2026 35.067

71.659
11.5  Compromissos financeiros - “Covenants”
 Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia, seus credores, utilizam-se dos covenants financeiros, 

descritos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de 2020, os covenants financeiros foram atendidos. 
Adicionalmente, a Companhia acompanha seus covenants qualitativos, conforme definidos, nos mesmos contratos.

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A PAGAR

 A apuração do imposto de renda e contribuição social é calculada com base no lucro presumido, ao passo que o Pis e Cofins são 
apurados com base no regime cumulativo. A Companhia optou pelo regime de caixa para fins de tributação.

CIRCULANTE 2020 2019

Imposto de renda e contribuição social a pagar
Imposto de renda 236 572
Contribuição social 139 262
Imposto de renda retido na fonte 2 10
Total 375 844
Outros tributos a pagar
INSS 32 –
PIS e Cofins 154 198
ISS 14 6
Outros 1 –
Total 201 204

13.  OUTRAS OBRIGAÇÕES

2020 2019

CIRCULANTE
Taxa de fiscalização ANEEL 15 –
Demais obrigações 296 –
Subtotal 311 –
NÃO CIRCULANTE
Provisões para desmobilização (i) 2.035 –
Subtotal 2.035 –
Total 2.346 –
(i) Refere-se à provisão para desmobilização em contrapartida ao imobilizado, correspondente à expectativa de desembolso 

futuro para desmantelamento, demolição e todos os demais gastos associados à retirada de serviço de ativos de longo prazo. 
O prazo previsto para realização desta provisão é o término dos contratos de arrendamento do parque eólico. O cálculo do 
valor da provisão para desmantelamento foi efetuado com base na estimativa desses custos por consultor externo, projetado 
até ao fim da vida útil do parque. As provisões foram registradas em dezembro de 2020, no montante de R$2.035.

14. PARTES RELACIONADAS

2020 2019

Ativo
Contas a receber - Brasventos Eolo 80 –
Subtotal 80 –
Passivo
Dividendos a pagar - J.Malucelli – 14
Dividendos a pagar - Ventus Holding 13
Contas a pagar - Brasventos Eolo 332 3
Contas a pagar - Brasventos Miassaba 3.828 95
Subtotal 4.160 125
Resultado
Receitas Financeiras - Paraná Banco S.A. – 115
Subtotal – 115
Total 4.240 240

 A Companhia, junto com a Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. e a Brasventos Miassaba Geradora de Energia 3 S.A., 
possuem contratos de compartilhamento de infraestrutura de áreas administrativas e construção e operação de linha de 
transmissão, assim é possível proverem apoios mútuos, tais como manutenção e conservação do escritório e linhas de 
transmissão, utilização do quadro de pessoal, aluguel de imóveis, gestão financeira, dentre outros.

 Neste contrato está previsto um plano para transferência de recursos entre as centrais eólicas, visto que as centrais eólicas são 
as efetivas geradoras de caixa e foram as beneficiadas com esses serviços e despesas.

15. PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS

15.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
 As provisões para processos judiciais e outros e respectivos cauções e depósitos vinculados estão compostos da seguinte forma:

2020 2019

Trabalhistas – 155
Total – 155

15.2  Processos com probabilidade de perda classificada como possível
 A Companhia está envolvida em outros processos cuja probabilidade de perda está avaliada como possível e, por este motivo, nenhuma 

provisão sobre os mesmos foi constituída. A avaliação dessa probabilidade está embasada em relatórios preparados por consultores 
jurídicos da Companhia. O total estimado de processos de natureza tributária cuja probabilidade foi classificada como possível é de 
R$275 em 31 de dezembro de 2020 não tendo saldos classificados como possíveis em 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente nos 
termos do SPA, em caso de decisão desfavorável, o pagamento será de responsabilidade da J.Malucelli Energia (Terceiro).

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor e de R$93.594 (R$93.594 
em 31 de dezembro de 2019), representado por 93.594.603 de ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal 
(93.594.603 de ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019). A seguir está apresentada a composição acionária da Companhia:

2020 2019

Ordinárias Ordinárias

Quantidade % Quantidade %

Acionistas
AES Tietê Energia S.A. 47.733.243 51 % – – %
Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. 45.861.360 49 % 45.861.355 49 %
J.Malucelli Energia S.A. – – % 47.733.248 51 %
Total das ações ordinárias 93.594.603 100 % 93.594.603 100 %
Em 02 de dezembro 2020, após reforma integral do estatuto social da Companhia, a antiga acionista J.Malucelli Energia S.A. 
cedeu e transferiu a totalidade das ações de sua titularidade para a AES Tietê Energia S.A.. A Ventus Holding de Energia Eólica 
Ltda., passou de uma participação de 51% para 49% do total das ações ordinárias.

 Reserva Legal
 De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve transferir 5% do lucro líquido anual apurado nos seus livros 

societários preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para reserva legal até que essa reserva seja 
equivalente a 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, Companhia possui constituída uma reserva legal de R$1.148 
(R$1.148 em 31 de dezembro de 2019), através da transferência de 5% do lucro líquido anual, apurado nos seus livros societários. 
A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas não poderá ser usada para fins de 
distribuição de dividendos.

 Reserva de lucros
 A Companhia possui reserva de lucros, que poderão vir a ser disponíveis para distribuição futura na forma de dividendos, para 

capitalização ou mesmo para outras destinações.
 DESTINAÇÃO DO RESULTADO

2020 2019

(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (3.694) 113
Constituição de reserva legal – (6)
Base para pagamento de dividendos (3.694) 107
Destinação:
Dividendo mínimo obrigatório – (27)
Reserva Estatutária – (80)
Prejuízo Acumulado 3.694 –
Total destinado 3.694 (107)

17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2020 2019

Suprimento energia elétrica faturada 33.196 43.010
Ressarcimento de energia 1.801 (1.994)
Receita operacional bruta 34.997 41.016
PIS e Cofins (1.351) (1.497)
Receita operacional líquida 33.646 39.519

18. CUSTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DE ENERGIA

2020 2019

Custo da produção de energia elétrica
Encargos de uso, transmissão e conexão da rede elétrica (10.232) (9.972)
Taxa de fiscalização ANEEL (262) –
Subtotal (10.494) (9.972)
Custo da operação
Pessoal e administradores (298) (557)
Serviços de terceiros (6.758) (6.556)
Material (20) (1)
Depreciação (10.012) (10.073)
Seguros (225) (207)
Arrendamentos e aluguéis (461) (654)
Multas contratuais (378) (1.353)
Outros custos operacionais (17) (27)
Subtotal (18.169) (19.428)
Total (28.663) (29.400)

19. GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2020 2019

Pessoal e administradores (222) (609)
Serviços de terceiros (708) (918)
Material – (8)
Depreciação (1) –
Total (931) (1.535)

20. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

2020 2019

Outras Despesas Operacionais
Contribuições setoriais (430) (600)
Outros (7) (6)
Subtotal (437) (606)
Total (437) (606)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

11.1 Os saldos de empréstimos e financiamentos são compostos da seguinte forma:

2020

Circulante Não Circulante
Total circulante +  

não circulanteVencimento Taxa Efetiva Encargos Principal Total Principal Total

MOEDA NACIONAL
Empréstimo - BNDES 2029 TJLP + 2,51% a.a. 245 9.148 9.393 71.659 71.659 81.052
Total da dívida 245 9.148 9.393 71.659 71.659 81.052

11.2  Movimentação dos empréstimos e financiamentos é como segue:

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 99.113
Encargos financeiros 8.033
Pagamento de principal (9.143)
Pagamento de encargos financeiros (7.757)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.246
Encargos financeiros 6.196
Pagamento de principal (9.148)
Pagamento de encargos financeiros (6.242)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 81.052

11.3  Características dos contratos de empréstimos e financiamentos estão descritas a seguir:

Companhia Descrição Valor Ingresso Data Emissão
Taxa  

Contratual
Pagamento  

de Juros
Sistema de amortização  

do Principal Montante Vencimento Finalidade

Rei dos Ventos BNDES 81.052 3/10/2012 TJLP + 2,51% Mensal Mensal 80.807 Outubro de 2029
Financiamento do parque 

 do Complexo Rei dos Ventos
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 Do endividamento financeiro total em 31 de dezembro de 2020, 16,30% era de curto prazo e o prazo médio dos empréstimos e 
financiamentos é de 4,94 anos (6,4 anos em 31 de dezembro de 2019).

 Além do endividamento financeiro apresentado acima, a Companhia monitora sua situação financeira com base em índices 
financeiros utilizados para fins de covenants, conforme nota explicativa nº 11.5.

(b.3) Risco de liquidez
 O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas previstas.
 A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a 

disponibilidade de recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, (iii) manter aplicações 
financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer 
diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem 
como a operacionalização e controle destas posições.

 A tabela a seguir apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da Companhia. Para a rubrica 
“Empréstimos e financiamentos” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de uma projeção, estes 
valores diferem dos divulgados na nota explicativa nº 11. As informações refletidas na tabela abaixo incluem os fluxos de caixa de 
principal e juros.

Posição em 31 de dezembro de 2020
Menos de 
 3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais que 
5 anos

Fornecedores 545 – – – –
Empréstimos e Financiamentos 3.654 10.798 27.653 59.014 7.864
Contas a pagar de partes relacionadas – 4.160 – – –
Total 4.199 14.958 27.653 59.014 7.864

 Quando o montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado com referência às condições existentes na data 
de encerramento do período. Portanto, o CDI utilizados nas projeções correspondem aos índices verificados na data de 31 de 
dezembro de 2020.

(b.4) Riscos de mercado
 Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta são os seguintes:
 Riscos de taxas de juros
 A Companhia possui empréstimos e financiamentos remunerados pela variação da TJLP, acrescidos de juros contratuais. 

Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas de juros e índices, impactando suas despesas financeiras.
 O montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de juros na data-base de 31 de dezembro de 2020 é:

Nota 2020

Empréstimos e financiamentos 11 81.053
Total da exposição líquida 81.053

 Os montantes de empréstimos e financiamentos apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas indexadas à TJLP 
e não contemplam os saldos de custos de transação. Adicionalmente, o caixa não está sendo considerado como saldo da 
exposição, visto que que não há risco de oscilação devido a mudanças nas taxas de juro de mercado.

 Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
 Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas aos quais a Companhia está 

exposta na data-base de 31 de dezembro de 2020, foram definidos 05 cenários diferentes para risco de taxa de juros.
 Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esperado no resultado e/ou patrimônio 

líquido para um ano em cada cenário projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de 
cada contrato programado. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2020, projetando os índices para um ano e 
verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.

 Risco de taxa de juros
 Com base nos dados disponíveis no Banco Central, foi extraída a projeção da TJLP para um ano e assim definindo-o como o 

cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50% dos empréstimos e financiamentos.

Projeção Despesas Financeiras - 01 ano

Dívidas Risco
Posição em  
31.12.2020

Cenário I 
(-50%)

Cenário II 
(-25%)

Cenário  
Provável

Cenário  
III 

(+25%)
Cenário IV 

(+50%)

TJLP 2,03% 3,05% 4,06% 5,08% 6,09%
BNDES TJLP 81.052 3.721 4.569 5.410 6.255 7.094
Total da exposição 3.721 4.569 5.410 6.255 7.094

 Risco de aceleração de dívidas
 A Companhia tem contrato de dívida (empréstimos e financiamentos) com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses 

tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. Essas cláusulas restritivas foram 
atendidas e não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia cumpriu os 
termos dos covenants (vide nota explicativa nº 11.5).

 Caso a Companhia não consiga cumprir com as cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos e financiamentos, tais operações 
poderão ser vencidas antecipadamente, o que teria um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.

(b.5) Risco de alterações na legislação tributária do Brasil
 Alterações na legislação tributária podem gerar eventuais impactos na Companhia. Estas alterações podem, por exemplo, incluir mudanças nas 

alíquotas dos tributos vigentes, instituição de novos tributos em caráter permanente ou temporário, supressão de benefícios fiscais, cuja 
arrecadação seja associada a determinados propósitos governamentais específicos. Uma vez que algumas dessas medidas resultem em 
aumento da carga tributária, poderão influenciar a lucratividade e o resultado financeiro da Companhia. Somente a partir da divulgação do 
eventual ajuste fiscal é que a Companhia terá condições de avaliar eventuais impactos em seu negócio, inclusive no que se refere à manutenção 
de seus preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua lucratividade. Por fim, vale destacar que eventuais alterações à legislação tributária não 
produzem efeitos imediatos, de modo que a Companhia não deve ser impactada no mesmo instante em que forem promovidas.

(c)  Outros riscos considerados relevantes
(c.1) Risco de regulação
 As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 

ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas atividades.
(c.2) Risco da escassez de vento
 Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é minimizado em função das “jazidas de vento” do 

Brasil estar entre as melhores do mundo, pois, além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados bem estáveis, diferentes de 
certas regiões da Ásia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências.

(c.3) Risco socioambiental
 A instalação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia elétrica utilizam e/ou interferem em recursos naturais e podem 

causar impactos ambientais. Portanto, as atividades da Companhia estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais que estabelecem 
padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se violados, podem sujeitar os infratores às sanções 
administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais.

 As diretrizes ambientais adotadas pela Companhia, baseiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade social e no 
cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam. O gerenciamento ambiental de todas as atividades das empresas do Grupo 
AES no Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, atendimento à legislação e melhoria contínua de seus 
processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade, considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.

24. EVENTO SUBSEQUENTE

 Em fevereiro e março de 2021 ocorreram dois incêndios nos aerogeradores do parque da Companhia. A extensão dos danos e a causa do 
incêndio estão nesse momento em investigação.

 A AES Brasil conta com apólice de risco operacional que possui cobertura para danos materiais e lucros cessantes decorrentes de ocorrências 
em seus ativos operacionais. A seguradora já foi acionada e o processo de regulação do sinistro está em andamento, ainda em fase inicial.

25. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO FLUXO DE CAIXA

 A conciliação entre o passivo decorrente da atividade de financiamento e o fluxo de caixa é conforme a seguir:

Notas
Empréstimos e 
financiamento

Dividendos, juros 
 sobre o capital  
próprio a pagar  

e AFAC
Cauções e 
 depósitos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 99.113 – – 99.113
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Pagamentos de principal 11.2 (9.143) – – (9.143)
Pagamento de encargos financeiros 11.2 (7.757) – – (7.757)
- Itens que não afetam o fluxo de caixa
Encargos de dívida 11.2 8.033 – – 8.033
Prescrição de dividendos 16 – 125 – 125
Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.246 125 – 90.371
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Ingressos – – 12.516 12.516
Pagamentos de principal 11.2 (9.148) – – (9.148)
Pagamento de encargos financeiros 11.2 (6.242) (125) – (6.367)
Pagamentos de dividendos e juros
 sobre o capital próprio a pagar – – – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – 636 – 636
- Itens que não afetam o fluxo de caixa
Encargos de dívida 11.2 6.196 – – 6.196
Saldo em 31 de dezembro de 2020 81.052 636 12.516 94.204

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

21. RESULTADO FINANCEIRO

2020 2019

Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 311 2.036
Variações monetárias 334 –
Subtotal 645 2.036
Despesas financeiras
Encargo sobre empréstimos (6.196) (8.033)
Outras despesas financeiras (423) (183)
Subtotal (6.619) (8.216)
Total (5.974) (6.180)

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

2020 2019

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

IR CS
Receita operacional tributável 37.003 37.003 41.016 41.016
Alíquota lucro presumido 8% 12% 8% 12%
Receita presumida 2.960 4.440 3.281 4.922
Outras receitas 645 645 1.311 1.311
Base de cálculo 3.605 5.085 4.592 6.233
Alíquota: 15% 9% 15% 9%
IRPJ e CSLL antes das deduções (540) (458) (689) (561)
Adicional (10%) (337) – (435) –
IRPJ e CSLL corrente (877) (458) (1.124) (561)
Total tributos no resultado (877) (458) (1.124) (561)
Alíquota efetiva 2,37% 1,24% 2,74% 1,37%

23.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

23.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
 O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base 

nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço.
 O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. 

Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses), referência ao 
valor justo corrente de outro instrumento similar, análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

 Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia são como 
segue:

2020 2019

Notas

Mensuração  
do valor  

justo
Valor 

 contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor  
justo Categoria

ATIVO (Circulante e não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa 3 771 771 13.230 13.230 Custo amortizado
Partes relacionadas 14 80 80 – – Custo amortizado
Contas a receber de clientes 4 2.314 2.314 2.984 2.984 Custo amortizado
Cauções e depósitos vinculados 9 12.516 12.516 – – Custo amortizado
Total 15.681 15.681 16.214 16.214
PASSIVO (Circulante e não circulante)
Fornecedores 10 545 545 472 472 Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 11 Nível 2 81.052 81.052 90.245 90.245 Custo amortizado
Partes relacionadas 14 4.160 4.160 98 98 Custo amortizado
Total 85.757 85.757 90.815 90.815

 O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como custo amortizado, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e 
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva.

 A mensuração dos instrumentos financeiros, demostrada na nota acima está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em 
que seu valor justo é cotado. Considera-se Nível 2 quando se utiliza outras técnicas para as quais todos os dados que tenham 
efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observados.

 Para a rubrica empréstimos e financiamentos, o método de mensuração utilizado para cômputo do valor de mercado foi o fluxo de 
caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses passivos e taxas de mercado vigentes, respeitando as 
particularidades de cada instrumento na data do balanço.

 Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma aproximação razoável do valor justo. Logo, a 
Companhia optaram por divulgá-los com valores equivalentes ao valor contabilizado.

 Mensuração do valor justo
 A mensuração dos instrumentos financeiros, demonstrada na nota acima, está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau 

em que seu valor justo é cotado:
 Nível 1 - preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
 Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam 

observáveis, direta ou indiretamente; e
 Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados 

observáveis no mercado.
 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve transferência decorrente de avaliação de valor justo entre os 

níveis 1 e 2, tampouco para o nível 3.
23.2 Gerenciamento de riscos
 A Companhia está exposta principalmente ao risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. A ocorrência de qualquer um 

dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a Companhia, podendo causar um efeito em sua condição financeira ou em seus 
resultados operacionais. Os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:

(b.1) Risco de crédito
 Consiste no risco da Companhia incorrer em perdas devido a uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente de: equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
 Contas a receber
 As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte contratante, os quais são firmados por 

meio de contratos de constituição de garantias.
 Caixa e equivalentes de caixa
 Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras que estão suscetíveis às ações do mercado e 

ao risco a ele associado, principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores.
 A Companhia atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando as suas transações 

apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à 
avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e os respectivos ratings nas principais 
agências.

 A Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar os 
bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos 
uma das agências de risco rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte da 
carteira de investimentos.

 A exposição máxima ao risco do crédito na data-base de 31 de dezembro de 2020 é a seguinte:

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 771 13.230
Contas a receber de clientes 2.314 2.984
Cauções e depósitos vinculados 12.516 –
Total 15.601 16.214

(b.2)  Risco de gerenciamento de capital
 A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições macroeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar 

os pagamentos de dividendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos empréstimos e 
emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.

 De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode revisar a sua prática de pagamento de dividendos, aumentar o 
capital através de emissão de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de endividamento, se for o caso.

 A Companhia também monitora constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem financeira, além de buscar o 
alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o risco de refinanciamento.

 A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida líquida: empréstimos e financiamentos, menos caixa e equivalentes de caixa.
 Na tabela abaixo, está demonstrado o índice de alavancagem financeira:

Notas 2019 2019

Empréstimos e financiamentos 11 81.052 90.245
Caixa e equivalentes de caixa 3 (771) (13.230)
Dívida líquida 80.281 77.015
Patrimônio líquido 16 94.732 97.790
Índice de alavancagem financeira 84,75% 78,76%
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 Do endividamento financeiro total em 31 de dezembro de 2020, 16,30% era de curto prazo e o prazo médio dos empréstimos e 
financiamentos é de 4,94 anos (6,4 anos em 31 de dezembro de 2019).

 Além do endividamento financeiro apresentado acima, a Companhia monitora sua situação financeira com base em índices 
financeiros utilizados para fins de covenants, conforme nota explicativa nº 11.5.

(b.3) Risco de liquidez
 O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas previstas.
 A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a 

disponibilidade de recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, (iii) manter aplicações 
financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer 
diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem 
como a operacionalização e controle destas posições.

 A tabela a seguir apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da Companhia. Para a rubrica 
“Empréstimos e financiamentos” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de uma projeção, estes 
valores diferem dos divulgados na nota explicativa nº 11. As informações refletidas na tabela abaixo incluem os fluxos de caixa de 
principal e juros.

Posição em 31 de dezembro de 2020
Menos de 
 3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais que 
5 anos

Fornecedores 545 – – – –
Empréstimos e Financiamentos 3.654 10.798 27.653 59.014 7.864
Contas a pagar de partes relacionadas – 4.160 – – –
Total 4.199 14.958 27.653 59.014 7.864

 Quando o montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado com referência às condições existentes na data 
de encerramento do período. Portanto, o CDI utilizados nas projeções correspondem aos índices verificados na data de 31 de 
dezembro de 2020.

(b.4) Riscos de mercado
 Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta são os seguintes:
 Riscos de taxas de juros
 A Companhia possui empréstimos e financiamentos remunerados pela variação da TJLP, acrescidos de juros contratuais. 

Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas de juros e índices, impactando suas despesas financeiras.
 O montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de juros na data-base de 31 de dezembro de 2020 é:

Nota 2020

Empréstimos e financiamentos 11 81.053
Total da exposição líquida 81.053

 Os montantes de empréstimos e financiamentos apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas indexadas à TJLP 
e não contemplam os saldos de custos de transação. Adicionalmente, o caixa não está sendo considerado como saldo da 
exposição, visto que que não há risco de oscilação devido a mudanças nas taxas de juro de mercado.

 Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
 Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas aos quais a Companhia está 

exposta na data-base de 31 de dezembro de 2020, foram definidos 05 cenários diferentes para risco de taxa de juros.
 Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esperado no resultado e/ou patrimônio 

líquido para um ano em cada cenário projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de 
cada contrato programado. A data base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2020, projetando os índices para um ano e 
verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.

 Risco de taxa de juros
 Com base nos dados disponíveis no Banco Central, foi extraída a projeção da TJLP para um ano e assim definindo-o como o 

cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50% dos empréstimos e financiamentos.

Projeção Despesas Financeiras - 01 ano

Dívidas Risco
Posição em  
31.12.2020

Cenário I 
(-50%)

Cenário II 
(-25%)

Cenário  
Provável

Cenário  
III 

(+25%)
Cenário IV 

(+50%)

TJLP 2,03% 3,05% 4,06% 5,08% 6,09%
BNDES TJLP 81.052 3.721 4.569 5.410 6.255 7.094
Total da exposição 3.721 4.569 5.410 6.255 7.094

 Risco de aceleração de dívidas
 A Companhia tem contrato de dívida (empréstimos e financiamentos) com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente aplicáveis a esses 

tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. Essas cláusulas restritivas foram 
atendidas e não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia cumpriu os 
termos dos covenants (vide nota explicativa nº 11.5).

 Caso a Companhia não consiga cumprir com as cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos e financiamentos, tais operações 
poderão ser vencidas antecipadamente, o que teria um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.

(b.5) Risco de alterações na legislação tributária do Brasil
 Alterações na legislação tributária podem gerar eventuais impactos na Companhia. Estas alterações podem, por exemplo, incluir mudanças nas 

alíquotas dos tributos vigentes, instituição de novos tributos em caráter permanente ou temporário, supressão de benefícios fiscais, cuja 
arrecadação seja associada a determinados propósitos governamentais específicos. Uma vez que algumas dessas medidas resultem em 
aumento da carga tributária, poderão influenciar a lucratividade e o resultado financeiro da Companhia. Somente a partir da divulgação do 
eventual ajuste fiscal é que a Companhia terá condições de avaliar eventuais impactos em seu negócio, inclusive no que se refere à manutenção 
de seus preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua lucratividade. Por fim, vale destacar que eventuais alterações à legislação tributária não 
produzem efeitos imediatos, de modo que a Companhia não deve ser impactada no mesmo instante em que forem promovidas.

(c)  Outros riscos considerados relevantes
(c.1) Risco de regulação
 As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer alteração no 

ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas atividades.
(c.2) Risco da escassez de vento
 Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é minimizado em função das “jazidas de vento” do 

Brasil estar entre as melhores do mundo, pois, além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados bem estáveis, diferentes de 
certas regiões da Ásia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências.

(c.3) Risco socioambiental
 A instalação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia elétrica utilizam e/ou interferem em recursos naturais e podem 

causar impactos ambientais. Portanto, as atividades da Companhia estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais que estabelecem 
padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se violados, podem sujeitar os infratores às sanções 
administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais.

 As diretrizes ambientais adotadas pela Companhia, baseiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade social e no 
cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam. O gerenciamento ambiental de todas as atividades das empresas do Grupo 
AES no Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, atendimento à legislação e melhoria contínua de seus 
processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade, considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.

24. EVENTO SUBSEQUENTE

 Em fevereiro e março de 2021 ocorreram dois incêndios nos aerogeradores do parque da Companhia. A extensão dos danos e a causa do 
incêndio estão nesse momento em investigação.

 A AES Brasil conta com apólice de risco operacional que possui cobertura para danos materiais e lucros cessantes decorrentes de ocorrências 
em seus ativos operacionais. A seguradora já foi acionada e o processo de regulação do sinistro está em andamento, ainda em fase inicial.

25. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO FLUXO DE CAIXA

 A conciliação entre o passivo decorrente da atividade de financiamento e o fluxo de caixa é conforme a seguir:

Notas
Empréstimos e 
financiamento

Dividendos, juros 
 sobre o capital  
próprio a pagar  

e AFAC
Cauções e 
 depósitos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 99.113 – – 99.113
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Pagamentos de principal 11.2 (9.143) – – (9.143)
Pagamento de encargos financeiros 11.2 (7.757) – – (7.757)
- Itens que não afetam o fluxo de caixa
Encargos de dívida 11.2 8.033 – – 8.033
Prescrição de dividendos 16 – 125 – 125
Saldo em 31 de dezembro de 2019 90.246 125 – 90.371
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Ingressos – – 12.516 12.516
Pagamentos de principal 11.2 (9.148) – – (9.148)
Pagamento de encargos financeiros 11.2 (6.242) (125) – (6.367)
Pagamentos de dividendos e juros
 sobre o capital próprio a pagar – – – –
Adiantamento para futuro aumento de capital – 636 – 636
- Itens que não afetam o fluxo de caixa
Encargos de dívida 11.2 6.196 – – 6.196
Saldo em 31 de dezembro de 2020 81.052 636 12.516 94.204

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

21. RESULTADO FINANCEIRO

2020 2019

Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 311 2.036
Variações monetárias 334 –
Subtotal 645 2.036
Despesas financeiras
Encargo sobre empréstimos (6.196) (8.033)
Outras despesas financeiras (423) (183)
Subtotal (6.619) (8.216)
Total (5.974) (6.180)

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

2020 2019

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

IR CS
Receita operacional tributável 37.003 37.003 41.016 41.016
Alíquota lucro presumido 8% 12% 8% 12%
Receita presumida 2.960 4.440 3.281 4.922
Outras receitas 645 645 1.311 1.311
Base de cálculo 3.605 5.085 4.592 6.233
Alíquota: 15% 9% 15% 9%
IRPJ e CSLL antes das deduções (540) (458) (689) (561)
Adicional (10%) (337) – (435) –
IRPJ e CSLL corrente (877) (458) (1.124) (561)
Total tributos no resultado (877) (458) (1.124) (561)
Alíquota efetiva 2,37% 1,24% 2,74% 1,37%

23.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

23.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
 O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base 

nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço.
 O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. 

Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses), referência ao 
valor justo corrente de outro instrumento similar, análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

 Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia são como 
segue:

2020 2019

Notas

Mensuração  
do valor  

justo
Valor 

 contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor  
justo Categoria

ATIVO (Circulante e não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa 3 771 771 13.230 13.230 Custo amortizado
Partes relacionadas 14 80 80 – – Custo amortizado
Contas a receber de clientes 4 2.314 2.314 2.984 2.984 Custo amortizado
Cauções e depósitos vinculados 9 12.516 12.516 – – Custo amortizado
Total 15.681 15.681 16.214 16.214
PASSIVO (Circulante e não circulante)
Fornecedores 10 545 545 472 472 Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 11 Nível 2 81.052 81.052 90.245 90.245 Custo amortizado
Partes relacionadas 14 4.160 4.160 98 98 Custo amortizado
Total 85.757 85.757 90.815 90.815

 O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como custo amortizado, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e 
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva.

 A mensuração dos instrumentos financeiros, demostrada na nota acima está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em 
que seu valor justo é cotado. Considera-se Nível 2 quando se utiliza outras técnicas para as quais todos os dados que tenham 
efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observados.

 Para a rubrica empréstimos e financiamentos, o método de mensuração utilizado para cômputo do valor de mercado foi o fluxo de 
caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses passivos e taxas de mercado vigentes, respeitando as 
particularidades de cada instrumento na data do balanço.

 Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma aproximação razoável do valor justo. Logo, a 
Companhia optaram por divulgá-los com valores equivalentes ao valor contabilizado.

 Mensuração do valor justo
 A mensuração dos instrumentos financeiros, demonstrada na nota acima, está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau 

em que seu valor justo é cotado:
 Nível 1 - preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
 Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam 

observáveis, direta ou indiretamente; e
 Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados 

observáveis no mercado.
 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve transferência decorrente de avaliação de valor justo entre os 

níveis 1 e 2, tampouco para o nível 3.
23.2 Gerenciamento de riscos
 A Companhia está exposta principalmente ao risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. A ocorrência de qualquer um 

dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a Companhia, podendo causar um efeito em sua condição financeira ou em seus 
resultados operacionais. Os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:

(b.1) Risco de crédito
 Consiste no risco da Companhia incorrer em perdas devido a uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente de: equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
 Contas a receber
 As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte contratante, os quais são firmados por 

meio de contratos de constituição de garantias.
 Caixa e equivalentes de caixa
 Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras que estão suscetíveis às ações do mercado e 

ao risco a ele associado, principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores.
 A Companhia atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando as suas transações 

apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à 
avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e os respectivos ratings nas principais 
agências.

 A Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar os 
bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos 
uma das agências de risco rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte da 
carteira de investimentos.

 A exposição máxima ao risco do crédito na data-base de 31 de dezembro de 2020 é a seguinte:

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 771 13.230
Contas a receber de clientes 2.314 2.984
Cauções e depósitos vinculados 12.516 –
Total 15.601 16.214

(b.2)  Risco de gerenciamento de capital
 A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições macroeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar 

os pagamentos de dividendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos empréstimos e 
emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.

 De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode revisar a sua prática de pagamento de dividendos, aumentar o 
capital através de emissão de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de endividamento, se for o caso.

 A Companhia também monitora constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem financeira, além de buscar o 
alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o risco de refinanciamento.

 A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida líquida: empréstimos e financiamentos, menos caixa e equivalentes de caixa.
 Na tabela abaixo, está demonstrado o índice de alavancagem financeira:

Notas 2019 2019

Empréstimos e financiamentos 11 81.052 90.245
Caixa e equivalentes de caixa 3 (771) (13.230)
Dívida líquida 80.281 77.015
Patrimônio líquido 16 94.732 97.790
Índice de alavancagem financeira 84,75% 78,76%

Dando continuidade às pales-
tras da 3ª Jornada Estadual 
dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, a Coordenadoria 
Estadual da Infância e Juventude 
(CEIJ) do Tribunal de Justiça do RN 
promove mais um encontro, desta 
vez para discutir o tema “Sistema 
de Atendimento Socioeducativo”. O 
evento acontece na manhã do dia 
21 de junho e tem como público-al-
vo servidores, magistrados e atores 
externos.

As inscrições podem ser realiza-
das em: www.tjrn.jus.br/ceij

O evento acontece em dois mo-
mentos: o primeiro, aberto para os 
integrantes da Rede de Proteção que 
trabalha no Sistema de Atendimen-
to Socioeducativo, será de palestras, 
realizadas das 9h às 11h. 

Na sequência, entre 11h e 13h, 
magistrados e servidores que atuam 
na área irão realizar rodas de con-
versas.

“Vamos tratar do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo, com 
recortes na Execução das Medidas 
Socioeducativas e os seus inci-
dentes; Central de Gerenciamento 
de Vagas de Internação; Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto 
(Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade), Unificação 
das MSE e outros”, explicou o juiz 
José Dantas de Paiva, coordenador 
da CEIJ.

De acordo com ele, existem 

vários desafios que o momento de 
pandemia trouxe para a atuação 
da rede de atendimento do sistema 
socioeducativo “como, por exemplo, 
audiências por videoconferência, 
acompanhamento de adolescentes 
em liberdade assistida; inspeções 
nas unidades de privação de liber-
dade; ausência de instituições que 
recebam adolescentes em cumpri-
mento de medidas de Prestação de 
Serviços à Comunidade”, completou 
o magistrado.

 Ele também acrescentou que 
serão debatidos temas novos como 
as Audiências Concentradas deter-
minadas pelo Conselho Nacional de 
Justiça.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e acionistas da 
Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A.
Galinhos - RN
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Rei dos Ventos 3 Geradora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

São Paulo, 02 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Daniel A. da S. Fukumori
CRC 2SP014428/O-6 Contador - CRC 1SP245014/O-2

ALEX RÉGIS / PREFEITURA DO NATAL

TJRN promove novo encontro na 
Jornada dos Direitos da Criança
JUDICIÁRIO | Tema do novo encontro promovido pela oordenadoria Estadual da Infância e Juventude (CEIJ) será “Sistema de Atendimento Socioeducativo”. O evento, que 
acontece dentro da programação da 3ª Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, está marcado para a manhã da próxima segunda-feira, 21 de junho 

Evento faz parte da 3ª Jornada Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; incrições pelo site da instituição 

Vamos tratar do Sistema de 
Atendimento Socioeducativo, 
com recortes na 
Execução das Medidas 
Socioeducativas e os seus 
incidentes; Central de 
Gerenciamento de Vagas de 
Internação”

“
JOSÉ DANTAS DE PAIVA 
JUIZ
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 854 15.565
Contas a receber de clientes 4 2.222 2.794
Outros tributos a recuperar 7 64 47
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 7 271 1.174
Cauções e Depósitos Vinculados 9 12.887 –
Estoque 339 –
Outros ativos 6 27 444
Contas a receber de partes relacionadas 14 – 234
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 16.664 20.258
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Outras contas a receber 6 – 62
Adiantamento a fornecedores 1.357 –
Ressarcimento 5 3.941 –
Contas a receber de partes relacionadas 14 721 –
Cauções e Depósitos Vinculados 9 1.162 74
Imobilizado, líquido 8 174.242 182.557
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 181.423 182.694

TOTAL DO ATIVO 198.087 202.951

Notas 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 10 530 485
Empréstimos e financiamentos 11 8.912 8.708
Tributos a pagar 12 240 267
Imposto de renda e contribuição social a pagar 12 403 939
Outras obrigações 13 882 10
Ressarcimento 5 9.765 7.244
Contas a pagar de partes relacionadas 14 – 188
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 20.732 17.841
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 – 2.614
Empréstimos e financiamentos 11 67.993 76.921
Contas a pagar de partes relacionadas 14 4.658 –
Provisões para demandas judiciais 15 – 524
Adiantamento para futuro aumento de capital 565
Outras obrigações 13 1.980 –
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 75.196 80.059
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital social subscrito e integralizado 101.236 101.236
Reserva Legal 591 591
Reserva de lucros 332 3.224
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 102.159 105.051
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 198.087 202.951

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
31 de dezembro de 2020 e 2019 

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Receita operacional líquida 17 33.644 39.586
Custo de produção e operação de energia 18 (28.465) (29.934)
LUCRO BRUTO 5.179 9.652
Gerais e administrativas 19 (1.001) (1.005)
Outras despesas operacionais 20 (66) (298)
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.067) (1.303)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 4.112 8.349
Receitas financeiras 702 1.772
Despesas financeiras (6.331) (7.732)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO 21 (5.629) (5.960)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (1.517) 2.389
Imposto de renda e contribuição social - corrente 22 (1.375) (1.608)
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (1.375) (1.608)
(PREJUÍZO) LUCRO DO EXERCÍCIO (2.892) 781

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
31 de dezembro de 2020 e 2019 

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

2020 2019

(Prejuízo) lucro do exercício (2.892) 781
Outros resultados abrangentes – –
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO (2.892) 781

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Descrição

Capital social Reserva de lucros

Capital social subscrito
Adiantamento para futuro  

aumento de capital Legal Reserva de lucros Lucros (Prejuízo) acumulados Total do patrimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2018 101.236 – 552 6.966 – 108.754
  Lucro líquido do exercício – – – – 782 782

– –
Mutações internas do Patrimônio Líquido:
  Constituição de reserva legal – – 39 – (39) –
  Dividendo mínimo obrigatório – – – – (186) (186)
  Constituição de reserva estatutária – – – 557 (557) –
  Dividendos complementares – – – (4.299) – (4.299)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 101.236 – 591 3.224 – 105.051
Mutações internas do Patrimônio Líquido:
  Prejuízo do exercício – – – – (2.892) (2.892)
  Absorção do prejuízo do exercício – – – (2.892) 2.892 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 101.236 – 591 332 – 102.159

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

A administração da Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. (“Brasventos” ou “Companhia”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
PERFIL
A Brasventos é uma sociedade anônima, controlada diretamente (100%) pela Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. (“Ventus Holding”). A Companhia tem como objeto social a geração e comercialização de energia elétrica e possui 35 aerogeradores, com capacidade instalada 
total de 58,5 MW, todas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte.
           São Paulo, 02 de junho de 2021                        A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2020 e 2019 

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Atividades operacionais:
(Prejuízo) lucro do exercício (2.892) 781
Ajustes para conciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício 
 com o caixa das atividades operacionais:
Depreciação e amortização 8 9.986 10.114
Baixa de bens do ativo 8 110 201
Custo de empréstimos (encargos de dívidas) 11 5.879 7.622
Reversão (provisão) para processos judiciais e outros (524) 911

12.559 19.629
Variação de ativos e passivos operacionais 3.010 749
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos 11 (5.923) (7.360)
Impostos sobre lucros pagos (843) (1.549)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 8.803 11.469
Atividades de investimentos:
Aquisições de ativo imobilizado 8 (1.237) (5.520)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (1.237) (5.520)
Atividades de financiamentos:
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (188) (6.621)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) 11 (8.680) (8.675)
(Aplicações) Resgates de cauções depósitos e vinculados de garantias de financiamentos (13.974) –
Adiantamento para futuro aumento de capital 565 –
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (22.277) (15.296)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (14.711) (3.827)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 15.565 19.392
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 854 15.565

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

 A Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado. Foi constituída em 
04 de março de 2010, tem por objeto a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica e seu 
sistema de transmissão de energia associado a demais obras complementares ao Parque Eólico Rei dos Ventos I localizado no 

município de Galinhos, no Rio Grande do Norte.
 Sua sede fica localizada na Fazenda Santa Izabel, s/n, CEP 59596-000, no estado do Rio Grande do Norte, município de 

Galinhos.
 O empreendimento possui 35 aerogeradores com uma capacidade instalada total de 58,5 MWm. A Companhia iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2014.

Parque Gerador
Contrato/ 

Leilão
Portaria 

MME
Publicação 

portaria
Vigência 

da autorização
Prazo de 

autorização
Ano de conclusão 

da planta
Quantidade de 
 aerogeradores

Capacidade 
instalada MWm

Garantia 
física MWm

Eólico
Brasventos Eolo 2º LER PRT 963/2010 13/12/10 12/12/45 35 anos 2014 35 58,5 21,9
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui 100% de sua energia contratada no ACR (Ambiente de Contratação Regulada).

Energia anual contratada (MWh) Prazo

Contrato Compradora Energia anual contratada MWh Preço Médio atualizado MWh Inicial Final Índice de correção Mês de reajuste

2º LER/2009 CCEE 160.999 269,61 julho/12 junho/32 IPCA julho

 Em 02 de dezembro de 2020, a Companhia, que, anteriormente, era controlada diretamente pela J.Malucelli Energia S.A., 
subsidiária brasileira do grupo espanhol ACS Group, passou a ser controlada diretamente pela AES Tietê Energia S.A.  
(“AES Tietê”) e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).

1.1 Impactos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis
 A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos mercados financeiros que 

poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações, condições financeiras e fluxo de caixa de nossos 
negócios. Em outubro de 2020, o Fundo Monetário Internacional projetou desaceleração relevante ou contração na atividade 
econômica em 2020, incluindo -4,4% de queda no crescimento mundial e -5,8% no Brasil.

 Mesmo com a severidade da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da Companhia, portanto, no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve impacto relevante nos resultados financeiros e nas operações da Companhia.

 À medida que a pandemia da COVID-19 avança, a Companhia tem acompanhado atentamente sua evolução e vem envidando 
significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar, monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia 
da segurança e redução máxima de riscos às pessoas e aos negócios, a Companhia criou um Comitê de Gestão de Riscos e 
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.

 Nesse sentindo a Companhia continuará a revisar e modificar nossos planos a medida que as condições mudarem. Apesar dos 
esforços para gerenciar e remediar esses impactos para a Companhia, seu impacto final depende de fatores além do 
conhecimento ou controle da Companhia, incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para 
conter sua disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.

 A Companhia continuará a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger seus funcionários, 
cumprindo o papel vital de fornecer energia elétrica a nossos clientes. Embora existam restrições de permanência em casa na 
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maioria dos locais em que operamos, as operações são consideradas essências e estão funcionando normalmente. A maioria de 
nossos pessoais administrativos e de gestão é capaz de trabalhar remotamente e não houve problemas significativos que afetam 
as operações ou a capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações confiáveis.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Em 02 de junho de 2021, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, submetendo-
as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2.1 Declaração de conformidade
 As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - I.ASB.

 A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações 
contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas 
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2 Políticas contábeis e estimativas
 As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, estão apresentadas 

nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
2.3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações 

disponíveis, bem como adotam premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações 
de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por 
especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entendem como razoáveis e 
relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos 
negócios.

 As principais premissas, avaliações e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e apresentadas nas 
notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, provisão 
para processos judiciais e outros, impostos, valor justo de instrumentos financeiros, provisões para desmantelamento de ativos.

2.4 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor 

recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração avaliou que não há qualquer indicativo de que os valores 
contábeis de seus ativos não circulantes ou de longa duração não são recuperáveis, e portanto, não houve a necessidade de 
efetuar o teste de recuperação (impairment test), assim como, nenhum registro de provisão para redução ao valor recuperável foi 
efetuado.

2.5 Novos pronunciamento sem vigor em 1º de janeiro de 2020
 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos 

em suas demonstrações contábeis.
2.6 Novos pronunciamentos entraram em vigor em 10 de janeiro de 2021
 Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 

Companhia:
 - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16)
 - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
 - IFRS 17 Contratos de Seguros.
 - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (Alteração CPC 06/IFRS 16)
2.7 Base de preparação e apresentação: Continuidade operacional
 Em 31 de dezembro de 2020, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade 

da Companhia em continuar operando normalmente e, apesar de apresentar capital circulante líquido negativo nas demonstrações 
contábeis de 2020, no montante de R$4.068, está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de 
caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. 
A Administração seguirá com um plano operacional de melhoria do desempenho do ativo, investimento em operação e 
manutenção (8&M) e garantia de disponibilidade dos aerogeradores. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 
demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

 Esta afirmação é baseada nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia, sendo consistentes com o seu 
plano de negócios. A Companhia prepara no início de cada exercício, Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem 
os orçamentos anuais e plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de 
manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de governança da 
Companhia, podendo sofrer alterações.

2.8 Moeda funcional e de apresentação
 As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 

da Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses, mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa.

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa
Numerário disponível 854 1.368
Certificados de depósitos bancários – 14.197
Subtotal 854 15.565

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações do 
principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a 
receber incluem valores referentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

 O critério utilizado pela Companhia para constituir perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é de análise 
individual de contas julgadas de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não constituiu PECLD, por 
entender que são baixas as probabilidades de não recebimento dos valores, pois o suprimento de energia é comercializado no 
mercado regulado.

2020 2019

CIRCULANTE
Contratos de energia eólicos - LER 2.222 2.794

Subtotal 2.222 2.794
 O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 23 dias do mês 

subsequente, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.
 O montante de R$2.222 (R$2.794 em 31 de dezembro de 2019) do contas a receber é integralmente a vencer.
 Após o vencimento, há a incidência de multa de 2% sobre o valor das faturas em atraso, corrigidas monetariamente pela variação 

do IPCA ou IGPM (dependendo do tipo de contrato) desde a referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
que sobre o valor total incidirão juros de 1% ao mês.

5. RESSARCIMENTO

 Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (2º LER/2009) celebrados entre a Companhia e a CCEE  
(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia 
gerada das usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação 
de bônus ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:

 O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração, será pago pelo vendedor em 
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1  
(Leilão de energia existente).

 A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de geração acima da energia 
contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do 
mesmo leilão comprometido com contratação de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou;  
(iii) objeto de recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e paga em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

 A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15% será recebida em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de 30% do preço contratual vigente no ano A+1.

 A tabela a seguir apresenta os saldos ativos e passivos dos ressarcimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

2020 2019

Ativo Passivo Passivo

Circulante – 9.765 7.244
Não circulante 3.941 – 2.614
Total 3.941 9.765 9.858

6. OUTROS ATIVOS

2020 2019

CIRCULANTE
Despesas Antecipadas 27 63
Outras contas a receber – 615
Subtotal 27 678
NÃO CIRCULANTE
Outras contas a receber – 62
Subtotal – 62

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR

 As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a 
previsão de sua realização até o encerramento do exercício, quando então o imposto de renda e contribuição social devidos são 
devidamente apurados e compensados com as antecipações realizadas.

 A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram interpretações da regulamentação fiscal e 
estabelece provisões quando apropriado.

2020 2019

CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda 123 841
Contribuição social 96 333
Imposto de renda retido na fonte 52 –
Subtotal 271 1.174
Outros tributos a recuperar
PIS e COFINS 47 47
Outros 17 –
Subtotal 64 47
Total 335 1.221

8. IMOBILIZADO

 A Companhia utiliza critérios definidos pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), para determinação 
da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.

 Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são deduzidos das respectivas 
depreciações nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu 
custo atribuído.

 A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL, que na avaliação da administração, 
representam a vida útil dos bens, limitando-se ao período de autorização.

 Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

 Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado pelo seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 
que o ativo for baixado.

 O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o 
saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas e despesas operacionais” na demonstração do resultado.

 A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a 
Companhia deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo do Complexo. Esse montante 
totaliza R$1.980 em 31 de dezembro de 2020, vide nota explicativa n°13. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo 
descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de 
desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante 
o período de vida útil do ativo.

 a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2020 2019

Taxas médias anuais 
 de depreciação (%)

Vida útil 
(anos) Custo

Depreciação 
acumulada

Saldo 
líquido

Saldo 
líquido

Equipamentos de informática, 
 móveis e utensílios e outros 20% 5 37 (30) 7 57
Veículos 20% 5 – – – 110
Máquinas e equipamentos 3,8% 26 246.239 (72.568) 173.671 245.002
Imobilizado em serviço 246.276 (72.598) 173.678 245.169
Imobilizado em curso 564 – 564 (62.612)
Total Imobilizado 246.840 (72.598) 174.242 182.557

 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2020 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2019 Adições Baixas
Outras 

mutações (i)

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2020

Equipamentos de informática,
 móveis e utensílios e outros 57 – – (20) 37
Veículos 110 – (110) – –
Máquinas e equipamentos 245.002 1.237 – – 246.239
Imobilizado em serviço 245.169 1.237 (110) (20) 246.276
Imobilizado em curso – – – 564 564
Subtotal 245.169 1.237 (110) 544 246.840
Depreciação (62.612) (10.096) 110 – (72.598)
Total Imobilizado 182.557 (8.859) – 544 174.242

 (i) Em 2020, a Companhia realizou um inventário do estoque, e para melhor apresentação do balanço patrimonial, reclassificou 
R$564 da rubrica de estoque para imobilizado em curso.

 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 Adições Baixas

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019

Equipamentos de informática,
 móveis e utensílios e outros 52 5 – 57

Veículos 110 – – 110

Máquinas e equipamentos 245.202 – (200) 245.002

Imobilizado em serviço 245.364 5 (200) 245.169

Imobilizado em curso – – – –

Subtotal 245.364 5 (200) 245.169

Depreciação (52.498) (10.114) – (62.612)

Total Imobilizado 192.866 (10.109) (200) 182.557
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maioria dos locais em que operamos, as operações são consideradas essências e estão funcionando normalmente. A maioria de 
nossos pessoais administrativos e de gestão é capaz de trabalhar remotamente e não houve problemas significativos que afetam 
as operações ou a capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações confiáveis.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Em 02 de junho de 2021, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, submetendo-
as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2.1 Declaração de conformidade
 As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - I.ASB.

 A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações 
contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas 
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2 Políticas contábeis e estimativas
 As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, estão apresentadas 

nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
2.3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações 

disponíveis, bem como adotam premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações 
de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por 
especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entendem como razoáveis e 
relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos 
negócios.

 As principais premissas, avaliações e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e apresentadas nas 
notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, provisão 
para processos judiciais e outros, impostos, valor justo de instrumentos financeiros, provisões para desmantelamento de ativos.

2.4 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor 

recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração avaliou que não há qualquer indicativo de que os valores 
contábeis de seus ativos não circulantes ou de longa duração não são recuperáveis, e portanto, não houve a necessidade de 
efetuar o teste de recuperação (impairment test), assim como, nenhum registro de provisão para redução ao valor recuperável foi 
efetuado.

2.5 Novos pronunciamento sem vigor em 1º de janeiro de 2020
 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos 

em suas demonstrações contábeis.
2.6 Novos pronunciamentos entraram em vigor em 10 de janeiro de 2021
 Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 

Companhia:
 - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16)
 - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
 - IFRS 17 Contratos de Seguros.
 - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (Alteração CPC 06/IFRS 16)
2.7 Base de preparação e apresentação: Continuidade operacional
 Em 31 de dezembro de 2020, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade 

da Companhia em continuar operando normalmente e, apesar de apresentar capital circulante líquido negativo nas demonstrações 
contábeis de 2020, no montante de R$4.068, está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de 
caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro. 
A Administração seguirá com um plano operacional de melhoria do desempenho do ativo, investimento em operação e 
manutenção (8&M) e garantia de disponibilidade dos aerogeradores. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de 
nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 
demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

 Esta afirmação é baseada nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia, sendo consistentes com o seu 
plano de negócios. A Companhia prepara no início de cada exercício, Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem 
os orçamentos anuais e plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de 
manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de governança da 
Companhia, podendo sofrer alterações.

2.8 Moeda funcional e de apresentação
 As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 

da Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses, mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa.

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa
Numerário disponível 854 1.368
Certificados de depósitos bancários – 14.197
Subtotal 854 15.565

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações do 
principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a 
receber incluem valores referentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

 O critério utilizado pela Companhia para constituir perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é de análise 
individual de contas julgadas de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não constituiu PECLD, por 
entender que são baixas as probabilidades de não recebimento dos valores, pois o suprimento de energia é comercializado no 
mercado regulado.

2020 2019

CIRCULANTE
Contratos de energia eólicos - LER 2.222 2.794

Subtotal 2.222 2.794
 O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 23 dias do mês 

subsequente, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.
 O montante de R$2.222 (R$2.794 em 31 de dezembro de 2019) do contas a receber é integralmente a vencer.
 Após o vencimento, há a incidência de multa de 2% sobre o valor das faturas em atraso, corrigidas monetariamente pela variação 

do IPCA ou IGPM (dependendo do tipo de contrato) desde a referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
que sobre o valor total incidirão juros de 1% ao mês.

5. RESSARCIMENTO

 Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (2º LER/2009) celebrados entre a Companhia e a CCEE  
(Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia 
gerada das usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação 
de bônus ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:

 O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração, será pago pelo vendedor em 
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1  
(Leilão de energia existente).

 A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de geração acima da energia 
contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do 
mesmo leilão comprometido com contratação de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou;  
(iii) objeto de recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e paga em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

 A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15% será recebida em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de 30% do preço contratual vigente no ano A+1.

 A tabela a seguir apresenta os saldos ativos e passivos dos ressarcimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

2020 2019

Ativo Passivo Passivo

Circulante – 9.765 7.244
Não circulante 3.941 – 2.614
Total 3.941 9.765 9.858

6. OUTROS ATIVOS

2020 2019

CIRCULANTE
Despesas Antecipadas 27 63
Outras contas a receber – 615
Subtotal 27 678
NÃO CIRCULANTE
Outras contas a receber – 62
Subtotal – 62

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR

 As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a 
previsão de sua realização até o encerramento do exercício, quando então o imposto de renda e contribuição social devidos são 
devidamente apurados e compensados com as antecipações realizadas.

 A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram interpretações da regulamentação fiscal e 
estabelece provisões quando apropriado.

2020 2019

CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda 123 841
Contribuição social 96 333
Imposto de renda retido na fonte 52 –
Subtotal 271 1.174
Outros tributos a recuperar
PIS e COFINS 47 47
Outros 17 –
Subtotal 64 47
Total 335 1.221

8. IMOBILIZADO

 A Companhia utiliza critérios definidos pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), para determinação 
da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.

 Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são deduzidos das respectivas 
depreciações nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu 
custo atribuído.

 A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL, que na avaliação da administração, 
representam a vida útil dos bens, limitando-se ao período de autorização.

 Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção 
são reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

 Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado pelo seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 
que o ativo for baixado.

 O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o 
saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas e despesas operacionais” na demonstração do resultado.

 A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a 
Companhia deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo do Complexo. Esse montante 
totaliza R$1.980 em 31 de dezembro de 2020, vide nota explicativa n°13. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo 
descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de 
desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante 
o período de vida útil do ativo.

 a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2020 2019

Taxas médias anuais 
 de depreciação (%)

Vida útil 
(anos) Custo

Depreciação 
acumulada

Saldo 
líquido

Saldo 
líquido

Equipamentos de informática, 
 móveis e utensílios e outros 20% 5 37 (30) 7 57
Veículos 20% 5 – – – 110
Máquinas e equipamentos 3,8% 26 246.239 (72.568) 173.671 245.002
Imobilizado em serviço 246.276 (72.598) 173.678 245.169
Imobilizado em curso 564 – 564 (62.612)
Total Imobilizado 246.840 (72.598) 174.242 182.557

 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2020 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2019 Adições Baixas
Outras 

mutações (i)

Saldo em 31 
de dezembro 

de 2020

Equipamentos de informática,
 móveis e utensílios e outros 57 – – (20) 37
Veículos 110 – (110) – –
Máquinas e equipamentos 245.002 1.237 – – 246.239
Imobilizado em serviço 245.169 1.237 (110) (20) 246.276
Imobilizado em curso – – – 564 564
Subtotal 245.169 1.237 (110) 544 246.840
Depreciação (62.612) (10.096) 110 – (72.598)
Total Imobilizado 182.557 (8.859) – 544 174.242

 (i) Em 2020, a Companhia realizou um inventário do estoque, e para melhor apresentação do balanço patrimonial, reclassificou 
R$564 da rubrica de estoque para imobilizado em curso.

 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 Adições Baixas

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019

Equipamentos de informática,
 móveis e utensílios e outros 52 5 – 57

Veículos 110 – – 110

Máquinas e equipamentos 245.202 – (200) 245.002

Imobilizado em serviço 245.364 5 (200) 245.169

Imobilizado em curso – – – –

Subtotal 245.364 5 (200) 245.169

Depreciação (52.498) (10.114) – (62.612)

Total Imobilizado 192.866 (10.109) (200) 182.557
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9. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS

2020 2019

CIRCULANTE
Garantias de financiamento 12.887 –
Subtotal 12.887 –
NÃO CIRCULANTE
Garantias de financiamento 1.162 74
Subtotal 1.162 74
Total 14.049 74

 Refere-se à Conta Reserva do Serviço da Dívida, no montante de R$14.049, destinado aos pagamentos de principal e juros, 
referentes à empréstimo BNDES. A integralidade dos recursos retidos, nestas contas, devem ser aplicados, seguindo as 
restrições mencionadas nos documentos da emissão. O saldo destas contas, em sua totalidade, está aplicado em certificados de 
depósitos bancários, com rentabilidade média de 97,93%.

10. FORNECEDORES

 A composição da conta de fornecedores é como segue:

2020 2019

Materiais e Serviços 470 366
Outros fornecedores 60 119
Subtotal 530 485

 A Companhia possui contratada 1 carta de fiança, no valor total de R$ 1.576 com custo de 3,00%. Esta fiança tem como objetivo 
principal cumprir exigências de compra de energia elétrica.

11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

11.1 Os saldos de empréstimos e financiamentos são compostos da seguinte forma:

2020

Circulante Não Circulante Total 
circulante + 

não circulanteVencimento Taxa Efetiva Encargos Principal Total Principal Total

MOEDA NACIONAL
Empréstimo 
 - BNDES 2029

TJLP +  
2,51% a.a. 232 8.680 8.912 67.993 67.993 76.905

Total da dívida 232 8.680 8.912 67.993 67.993 76.905
11.2 Movimentação dos empréstimos e financiamentos é como segue:

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 94.043
Encargos financeiros 7.622
Pagamento de principal (8.675)
Pagamento de encargos financeiros (7.361)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 85.629
Encargos financeiros 5.879
Pagamento de principal (8.680)
Pagamento de encargos financeiros (5.923)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 76.905

11.3 Características dos contratos de empréstimos e financiamentos estão descritas a seguir:

Companhia Descrição Valor Ingresso Data Emissão Taxa Contratual Pagamento de Juros Sistema de amortização do Principal Montante Vencimento Finalidade

Brasventos Eolo BNDES 76.905 03/10/2012 TJLP + 2,51% Mensal Mensal 76.673 Outubro de 2029 Financiamento do parque do Complexo Brasventos Eolo

11.4 Parcelas relativas ao principal dos empréstimos, atualmente classificadas no passivo não circulante:

Empréstimos e 
financiamentos

2022 8.680
2023 8.680
2024 8.680
2025 8.680
Após 2026 33.273

67.993
11.5 Compromissos financeiros - “Covenants”
 Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia, seus credores, utilizam-se dos covenants financeiros, 

descritos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de 2020, os covenants financeiros foram 
atendidos. Adicionalmente, a Companhia acompanha seus covenants qualitativos, conforme definidos, nos mesmos contratos.

12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A PAGAR

 A apuração do imposto de renda e contribuição social é calculada com base no lucro presumido, ao passo que o PIS e COFINS 
são apurados com base no regime cumulativo. A Companhia optou pelo regime de caixa para fins de tributação.

CIRCULANTE 2020 2019

Imposto de renda e contribuição social a pagar
Imposto de renda 257 648
Contribuição social 146 254
Imposto de renda retido na fonte – 37
Total 403 939
Outros tributos a pagar
INSS 56 45
PIS e Cofins 159 204
ISS – 6
Outros 25 12
Total 240 267

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

2020 2019

CIRCULANTE
Taxa de fiscalização ANEEL 14 –
Férias 134 –
Demais obrigações 734 10
Subtotal 882 10
NÃO CIRCULANTE
Provisões para desmobilização 1.980 –
Subtotal 1.980 –
Total 2.862 10

 (i) Refere-se à provisão para desmobilização em contrapartida ao imobilizado, correspondente à expectativa de desembolso 
futuro para desmantelamento, demolição e todos os demais gastos associados à retirada de serviço de ativos de longo prazo.  
O prazo previsto para realização desta provisão é o término dos contratos de arrendamento do parque eólico. O cálculo do valor 
da provisão para desmantelamento foi efetuado com base na estimativa desses custos por consultor externo, projetado até ao fim 
da vida útil do parque. As provisões foram registradas em dezembro de 2020, no montante de R$1.980.

14. PARTES RELACIONADAS

2020 2019

Ativo
Contass a receber - Brasventos Miassaba 3 390 139
Rei dos Ventos 3 331 95
Subtotal 721 234
Passivo
Dividendos a pagar - J Malucelli – 95
Dividendos a pagar - Ventus Holding – 90
Brasventos Miassaba 3 4.578 3
Rei dos Ventos 3 80 –
Subtotal 4.658 188
Resultado
Receitas Financeiras – 115
Subtotal – 115
Total 5.379 537

 A Companhia, junto com a Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. e a Brasventos Rei Ventos 3 Geradora de Energia 
S.A., possuem contratos de compartilhamento de infraestrutura de áreas administrativas e construção e operação de linha de 
transmissão, assim é possível proverem apoios mútuos, tais como manutenção e conservação do escritório e linhas de 
transmissão, utilização do quadro de pessoal, aluguel de imóveis, gestão financeira, dentre outros.

 Neste contrato está previsto um plano para transferência de recursos entre as centrais eólicas, visto que as centrais eólicas são 
as efetivas geradoras de caixa e foram as beneficiadas com esses serviços e despesas.

15. PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS

15.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
 As provisões para processos judiciais e outros e respectivos cauções e depósitos vinculados estão compostos da seguinte forma:

2020 2019

Trabalhistas – 65
Fiscais – 459
Total – 524

15.2 Processos com probabilidade de perda classificada como possível
 A Companhia está envolvida em outros processos cuja probabilidade de perda está avaliada como possível e, por este motivo, 

nenhuma provisão sobre os mesmos foi constituída. A avaliação dessa probabilidade está embasada em relatórios preparados 
por consultores jurídicos da Companhia. O total estimado de processos de natureza tributária cuja probabilidade foi classificada 
como possível é de RS1.253 em 31 de dezembro de 2020 (R$886 em 31 de dezembro de 2019). Adicionalmente nos termos do 
SPA, em caso de decisão desfavorável, o pagamento será de responsabilidade da JMalucelli Energia (Terceiro).

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R$101.236 
(R$101.236 em 31 de dezembro de 2019), representado por 101.236.380 de ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem 
valor nominal (101.236.380 de ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019). A seguir está apresentada a composição acionária 
da Companhia:

2020 2019

Ordinárias Ordinárias

Quantidade % Quantidade %

Acionistas
AES Tietê Energia S.A. 51.630.554 51% – 0%
Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. 49.605.826 49% 51.630.554 51%
J.Malucelli Energia S.A. – 0% 49.605.826 49%
Total das ações ordinárias 101.236.380 100% 101.236.380 100%

 Em 02 de dezembro 2020, após reforma integral do estatuto social da Companhia, a antiga acionista J.Malucelli Energia S.A. 
cedeu e transferiu a totalidade das ações de sua titularidade para a AES Tietê Energia S.A.. A Ventus Holding de Energia Eólica 
Ltda., passou de uma participação de 51% para 49% do total das ações ordinárias.

 Reserva Legal
 De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve transferir 5% do lucro líquido anual apurado nos seus livros 

societários preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para reserva legal até que essa reserva seja 
equivalente a 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, Companhia possui constituído uma reserva legal de R$-  
(R$- em 31 de dezembro de 2019), através da transferência de 5% do lucro líquido anual, apurado nos seus livros societários.  
A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas não poderá ser usada para fins de 
distribuição de dividendos.

 A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas não poderá ser usada para fins de 
distribuição de dividendos.

 Reserva de lucros
 A Companhia possui reserva de lucros, que poderão vir a ser disponíveis para distribuição futura na forma de dividendos, para 

capitalização ou mesmo para outras destinações.
 Reserva Legal
 Em assembleia geral extraordinária realizada em 02 de dezembro de 2020,conforme reforma integral do estatuto da Companhia, 

o dividendo mínimo obrigatório foi alterado de 25% para 2% do lucro líquido ajustado.
 O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios correspondentes a 2% do lucro 

líquido ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei 6.404/76. Adicionalmente, de acordo com o estatuto social, compete ao 
Conselho de Administração deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários e/ou 
intercalares.

 DESTINAÇÃO DO RESULTADO

2020 2019

(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício (2.892) 781
Constituição de reserva legal – (39)
Base para pagamento de dividendos (2.892) 742
Destinação: – 37
Dividendo mínimo obrigatório – 188
Reserva estatutária – 554
Prejuízo acumulado (2.892) –
Total destinado (2.892) 742

17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2020 2019

Suprimento energia elétrica faturada 31.493 42.787
Ressarcimento de energia 3.500 (1.702)
Receita operacional bruta 34.993 41.085
PIS e COFINS (1.349) (1.499)
Receita operacional líquida 33.644 39.586
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18. CUSTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DE ENERGIA

2020 2019

Custo da produção de energia elétrica
Encargos de uso, transmissão e conexão da rede elétrica (8.682) (9.695)
Taxa de fiscalização ANEEL (237) –
Subtotal (8.919) (9.695)
Custo da operação
Pessoal e administradores (603) (555)
Serviços de terceiros (7.532) (6.971)
Material (15) (18)
Depreciação (10.114) (10.114)
Seguros (285) (237)
Arrendamentos e aluguéis (471) (647)
Multas contratuais (502) (1.517)
Outros custos operacionais (24) (180)
Subtotal (19.546) (20.239)
Total (28.465) (29.934)

19. GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2020 2019

Pessoal e administradores (218) (634)
Serviços de terceiros (781) (357)
Material (1) (14)
Depreciação (1) –
Total (1.001) (1.005)

20. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

2020 2019

Outras Receitas Operacionais
Ganhos na Alienação de Bens e Direitos 65 –
Outros (1) (7)
Subtotal 64 (7)
Outras Despesas Operacionais
Seguros (2) –
Contribuições setoriais (128) (291)
Subtotal (130) (291)
Total (66) (298)

21. RESULTADO FINANCEIRO

2020 2019

Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 367 1.772
Variações monetárias 335 –
Subtotal 702 1.772
Despesas financeiras
Encargo sobre empréstimos (5.811) (7.622)
Outras despesas financeiras (520) (110)
Subtotal (6.331) (7.732)
Total (5.629) (5.960)

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

2020 2019

Imposto 
de renda

Contribuição 
social

Imposto 
de renda

Contribuição 
social

IR CS
Receita operacional tributável 36.947 36.947 41.086 41.086
Alíquota lucro presumido 8% 12% 8% 12%
Receita presumida 2.956 4.434 3.287 4.930
Outras receitas 768 767 1.080 1.080
Base de cálculo 3.724 5.201 4.367 6.010
Alíquota: 15% 9% 15% 9%
IRPJ e CSLL antes das deduções (559) (468) (654) (541)
Adicional (10%) (348) – (413) –
IRPJ e CSLL corrente (907) (468) (1.067) (541)
Total tributos no resultado (907) (468) (1.067) (541)
Alíquota efetiva 2,45% 1,27% 2,60% 1,32%

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

23.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
 O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base 

nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço.
 O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. 

Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses), referência ao 
valor justo corrente de outro instrumento similar, análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

 Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia são 
como segue:

2020 2019

Notas
Mensuração do 

valor justo Valor contábil Valor justo Valor contábil
Valor 
justo Categoria

ATIVO (Circulante e não circulante)
Caixa e equivalentes de caixa 3 854 854 15.565 15.565 Custo amortizado
Partes relacionadas 14 721 721 234 234 Custo amortizado
Contas a receber de clientes 4 2.222 2.222 2.794 2.794 Custo amortizado
Cauções e depósitos vinculados 9 14.049 14.049 74 74 Custo amortizado
Total 17.846 17.846 18.668 18.668
Total da exposição
Fornecedores 10 530 530 485 485 Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos 11 Nível 2 76.905 76.905 85.629 85.629 Valor justo por meio do resultado
Partes relacionadas 14 4.658 4.658 3 3 Custo amortizado
Total 82.093 82.093 86.117 86.117

 O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como custo amortizado, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e 
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva.

 A mensuração dos instrumentos financeiros, demostrada na nota acima está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em 
que seu valor justo é cotado. Considera-se Nível 2 quando se utiliza outras técnicas para as quais todos os dados que tenham 
efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observados.

 Para a rubrica empréstimos e financiamentos, o método de mensuração utilizado para cômputo do valor de mercado foi o fluxo 
de caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses passivos e taxas de mercado vigentes, respeitando as 
particularidades de cada instrumento na data do balanço.

 Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma aproximação razoável do valor justo. Logo, a 
Companhia optaram por divulgá-los com valores equivalentes ao valor contabilizado.

 Mensuração do valor justo
 A mensuração dos instrumentos financeiros, demonstrada na nota acima, está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau 

em que seu valor justo é cotado:
 Nível 1 - preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
 Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam 

observáveis, direta ou indiretamente; e
 Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados 

observáveis no mercado.
 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve transferência decorrente de avaliação de valor justo entre os 

níveis 1 e 2, tampouco para o nível 3.
23.2 Gerenciamento de riscos
 A Companhia está exposta principalmente ao risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. A ocorrência de qualquer um 

dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a Companhia, podendo causar um efeito em sua condição financeira ou em seus 
resultados operacionais. Os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:

 (b.1) Risco de crédito
 Consiste no risco da Companhia incorrer em perdas devido a uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente de: equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
 Contas a receber
 As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte contratante, os quais são firmados 

por meio de contratos de constituição de garantias.
 Caixa e equivalentes de caixa
 Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras que estão suscetíveis às ações do mercado e 

ao risco a ele associado, principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores.
 A Companhia atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando as suas transações 

apenas em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à 
avaliação dos investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e os respectivos ratings nas principais 
agências.

 A Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar os 
bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos 
uma das agências de risco rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte da 
carteira de investimentos.

 A exposição máxima ao risco do crédito na data-base de 31 de dezembro de 2020 é a seguinte:

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 854 15.565
Contas a receber de clientes 2.222 2.794
Cauções e depósitos vinculados 14.049 74
Total 17.125 18.433

 (b.2) Risco de gerenciamento de capital
 A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições macroeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar 

os pagamentos de dividendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos empréstimos e 
emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.

 De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode revisar a sua prática de pagamento de dividendos, 
aumentar o capital através de emissão de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de endividamento, se for o caso.

 A Companhia também monitora constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem financeira, além de buscar o 
alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o risco de refinanciamento.

 A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida liquida: empréstimos e financiamentos, menos caixa e equivalentes de caixa.

 Na tabela abaixo, está demonstrado o índice de alavancagem financeira:

Notas 2020 2019

Empréstimos e financiamentos 11 76.905 85.629
Caixa e equivalentes de caixa 3 (854) (15.565)
Dívida líquida 76.051 70.065
Patrimônio líquido 16 102.724 105.051
Índice de alavancagem financeira 74,03% 66,70%

 Do endividamento financeiro total em 31 de dezembro de 2020, 16,30% era de curto prazo e o prazo médio dos empréstimos e 
financiamentos é de 4,94 anos (6,4 anos em 31 de dezembro de 2019).

 Além do endividamento financeiro apresentado acima, a Companhia monitora sua situação financeira com base em índices 
financeiros utilizados para fins de covenants, conforme nota explicativa n° 11.5.

 (b.3) Risco de liquidez
 O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas previstas.
 A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a 

disponibilidade de recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados, (iii) manter aplicações 
financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer 
diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem 
como a operacionalização e controle destas posições.

 A tabela a seguir apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da Companhia. Para a rubrica 
“Empréstimos e financiamentos” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de uma projeção, estes 
valores diferem dos divulgados na nota explicativa n° 11. As informações refletidas na tabela abaixo incluem os fluxos de caixa 
de principal e juros.

Posição em  
31 de dezembro de 2020

Menos 
de 3 meses

De 3 a 12 
meses

De 1 a 
2 anos

De 2 a 
5 anos

Mais que 
5 anos

Fornecedores 530 – – – –
Empréstimos e Financiamentos 1.447 7.233 8.680 26.040 41.953
Contas a pagar de partes relacionadas – 4.658 – – –
Total 1.977 11.891 8.680 26.040 41.953
Quando o montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado com referência às condições existentes na data 
de encerramento do período. Portanto, o CDI utilizados nas projeções correspondem aos índices verificados na data de 31 de 
dezembro de 2020.

 (b.4) Riscos de mercado
 Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia estão expostas são os seguintes:
 Riscos de taxas de juros
 A Companhia possui empréstimos e financiamentos remunerados pela variação da TJLP, acrescidos de juros contratuais. 

Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas de juros e índices, impactando suas despesas financeiras.
 O montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de juros na data-base de 31 de dezembro de 2020 é:

Notas 2020

Empréstimos e financiamentos 11 76.905
Total da exposição líquida 76.905

 Os montantes de empréstimos e financiamentos apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas indexadas à TJLP 
e não contemplam os saldos de custos de transação. Adicionalmente, o caixa não está sendo considerado como saldo da 
exposição, visto que que não há risco de oscilação devido a mudanças nas taxas de juro de mercado.

 Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
 Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas aos quais a Companhia está 

exposta na data-base de 31 de dezembro de 2020, foram definidos 05 cenários diferentes para risco de taxa de juros.
 Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esperado no resultado e/ou 

patrimônio líquido para um ano em cada cenário projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de 
vencimentos de cada contrato programado. A data-base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2020, projetando os índices 
para um ano e verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.

 Risco de taxa de juros
 Com base nos dados disponíveis no Banco Central, foi extraída a projeção da TJLP para um ano e assim definindo-o como o 

cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50% dos empréstimos e financiamentos.
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Projeção Despesas Financeiras - 01 ano

Dívidas Risco
Posição em 
31.12.2020

Cenário I 
(-50%)

Cenário II 
(-25%)

Cenário 
Provável

Cenário III 
(+25%)

Cenário IV 
(+50%)

TJLP 2,03% 3,05% 4,06% 5,08% 6,09%

BNDES TJLP 76.905 3.531 4.335 5.133 5.935 6.731

Total da 

 exposição 3.531 4.335 5.133 5.935 6.731
 Risco de aceleração de dívidas
 A Companhia tem contrato de dívida (empréstimos e financiamentos) com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente 

aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. 
Essas cláusulas restritivas foram atendidas e não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações.  
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia cumpriu os termos dos covenants (vide nota explicativa n° 11.5).

 Caso a Companhia não consiga cumprir com as cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos e financiamentos, tais 
operações poderão ser vencidas antecipadamente, o que teria um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.

 (b.5) Risco de alterações na legislação tributária do Brasil
 Alterações na legislação tributária podem gerar eventuais impactos na Companhia. Estas alterações podem, por exemplo, incluir 

mudanças nas alíquotas dos tributos vigentes, instituição de novos tributos em caráter permanente ou temporário, supressão de 
benefícios fiscais, cuja arrecadação seja associada a determinados propósitos governamentais específicos. Uma vez que 
algumas dessas medidas resultem em aumento da carga tributária, poderão influenciar a lucratividade e o resultado financeiro da 
Companhia. Somente a partir da divulgação do eventual ajuste fiscal é que a Companhia terá condições de avaliar eventuais 
impactos em seu negócio, inclusive no que se refere à manutenção de seus preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua 
lucratividade. Por fim, vale destacar que eventuais alterações à legislação tributária não produzem efeitos imediatos, de modo que 
a Companhia não deve ser impactada no mesmo instante em que forem promovidas.

 (c) Outros riscos considerados relevantes: (c. 1) Risco de regulação
 As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer 

alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas atividades.
 (c.2) Risco da escassez de vento
 Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é minimizado em função das “jazidas 

de vento” do Brasil estar entre as melhores do mundo, pois, além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados bem 
estáveis, diferentes de certas regiões da Ásia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências.

 (c.3) Risco socioambiental
 A instalação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia elétrica utilizam e/ou interferem em recursos 

naturais e podem causar impactos ambientais. Portanto, as atividades da Companhia estão sujeitas a diversas leis e regulamentos 
ambientais que estabelecem padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se violados, 
podem sujeitar os infratores às sanções administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais.

 As diretrizes ambientais adotadas pela Companhia, baseiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade 
social e no cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam. O gerenciamento ambiental de todas as

 atividades das empresas do Grupo AES no Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, 

atendimento à legislação e melhoria contínua de seus processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade, 

considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.

24. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO FLUXO DE CAIXA

 A conciliação entre o passivo decorrente da atividade de financiamento e o fluxo de caixa é conforme a seguir:

Nota
Empréstimos e 
financiamento

Dividendos, juros 
 sobre o capital 
próprio a pagar 

 e AFAC
Cauções e 
depósitos Total

Saldo em 31 de
 dezembro de 2018 94.043 – 41 94.043
- Itens que afetam o
 fluxo de caixa
Ingressos – – 33 33
Pagamentos de principal 11.2 (8.675) – – (8.675)
Pagamento de encargos
 financeiros 11.2 (7.361) – – (7.361)
- Itens que não afetam
 o fluxo de caixa
Encargos de dívida 7.622 – – 7.622
Prescrição de dividendos 16 – 188 – 188
Saldo em 31 de
 dezembro de 2019 85.629 188 74 85.891
- Itens que afetam
 o fluxo de caixa
Ingressos – – 13.974 13.974
Pagamentos de principal 11.2 (8.680) – – (8.680)
Pagamento de encargos
 financeiros 11.2 (5.923) – – (5.923)
Pagamentos de dividendos e
 juros sobre o capital próprio a pagar – (188) – (188)
Adiantamento para futuro
 aumento de capital – 565 – 565
- Itens que não afetam
 o fluxo de caixa
Encargos de dívida 11.2 5.879 – – 5.879
Saldo em 31 de
 dezembro de 2020 76.905 565 14.048 91.518
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Aos Administradores e Acionistas da
Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A.
Galinhos - RN.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 

um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso:
 - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

São Paulo, 02 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Daniel A. da S. Fukumori
CRC 2SP014428/O-6 Contador - CRC 1SP245014/O-2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Ministério Público do Rio Gran-
de do Norte (MPRN) está parti-
cipando de uma capacitação na 

área de combate à exploração sexual 
de crianças e adolescentes praticados 
através da internet. A promotora de 
Justiça, da Coordenadoria de Investiga-

ções Especiais (Ciesp) e do Laboratório 
de Computação Forense irá fazer o trei-
namento durante toda esta semana. O 
curso é uma iniciativa do Departamen-
to de Justiça dos EUA e contará com 
a participação de unidades especiais 
americanas, brasileiras e colombianas 

com atuação no combate a crimes de 
natureza cibernéticas.

Reconhecida como um dos maio-
res eventos do gênero, a conferência 
tem como principal objetivo apre-
sentar as principais técnicas e ações 
de combate a crimes relacionados à 

divulgação, compartilhamento e pro-
dução de pornografia infantil em meio 
cibernético desenvolvidas por investi-
gadores de aplicação da lei, examina-
dores forenses digitais, promotores e 
outros profissionais da justiça criminal 
que compartilham o objetivo comum 

de proteger nossos jovens de ameaças 
online.

 Para a promotora de Justiça Liv 
Severo, que já atua há mais de 3 anos 
na investigação de crimes cibernéticos, 
“é de fundamental importância o inter-
câmbio de conhecimento. 

MPRN participa de curso sobre  
exploração sexual na internet
CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Promotora de Justiça Liv Severo está no treinamento, que é uma iniciativa do Departamento de Justiça dos EUA; conferência tem como principal 
objetivo apresentar as principais técnicas e ações de combate a crimes relacionados à divulgação, compartilhamento e produção de pornografia infantil em meio cibernético
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
CNPJ nº 11.839.616/0001-77

www.aesbrasil.com.br

BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 1.046 32.196
Contas a receber de clientes 4 2.833 3.662
Outros tributos a recuperar 6 21 19
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 6 676 1.974
Cauções e Depósitos Vinculados 8 8.041 –
Estoque 484 –
Outros ativos 256 77
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 13.357 37.928
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 6.219 –
Contas a receber de partes relacionadas 14 8.407 –
Cauções e Depósitos Vinculados 8 15.035 424
Imobilizado, líquido 7 198.327 208.349
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 227.988 208.773

TOTAL DO ATIVO 241.345 246.701

Notas 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 9 1.348 1.150
Empréstimos e financiamentos 10 8.954 8.743
Tributos a pagar 11 256 222
Imposto de renda e contribuição social a pagar 11 506 1.531
Outras obrigações 12 194 –
Ressarcimento 5 9.026 1.737
Passivo de arrendamento 13 596 1.167
Contas a pagar a partes relacionadas 14 – 1.083
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 20.880 15.633
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 – 2.894
Empréstimos e financiamentos 10 68.258 77.227
Contas a pagar a partes relacionadas 14 390 –
Provisões para demandas judiciais 15 – 191
Passivo de arrendamento 13 7.791 8.420
Outras obrigações 12 2.321 –
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 78.760 88.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital social subscrito e integralizado 137.022 137.022
Reserva Legal 2.315 2.314
Reserva de Lucros 2.368 3.000
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 141.705 142.336
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 241.345 246.701

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Receita operacional líquida 17 40.183 46.816
Custo de produção e operação de energia 18 (31.774) (32.373)
LUCRO BRUTO 8.409 14.443
Gerais e administrativas 19 (1.008) (1.796)
Outras receitas e despesas operacionais 20 (429) (611)
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.437) (2.407)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 6.972 12.036
Receitas financeiras 1.144 3.442
Despesas financeiras (7.033) (9.228)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO 21 (5.889) (5.786)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.083 6.250
Imposto de renda e contribuição social - corrente 22 (1.714) (2.336)
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (1.714) (2.336)
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (631) 3.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2020 2019

(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (631) 3.914
Outros resultados abrangentes – –
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO (631) 3.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Descrição

Capital social Reserva de lucros
Lucros 

acumulados
Total do  

patrimônio líquidoCapital social subscrito Legal Reserva de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2018 137.022 2.119 14.546 – 153.687
Lucro líquido do exercício – – – 3.914 3.914
 Mutações internas do Patrimônio Líquido:
Constituição de reserva legal – 195 – (195) –
Dividendos propostos – – – (930) (930)
 Constituição de reserva estatutária – – 2.789 (2.789) –
 Dividendos complementares – – (14.335) – (14.335)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 137.022 2.314 3.000 – 142.336
 Prejuízo do exercício – – – (631) (631)
 Mutações internas do Patrimônio Líquido:
 Constituição de reserva legal – – – – –
 Dividendos propostos – – – – –
 Absorção do prejuízo do exercício – – (631) 631 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 137.022 2.314 2.369 – 141.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

A Administração da Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Miassaba” ou “Companhia”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
PERFIL
A Miassaba é uma sociedade anônima, controlada diretamente (100%) pela Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. (“Ventus Holding”). A Companhia tem como objeto social a geração e comercialização de energia elétrica e possui 41 aerogeradores, com capacidade instalada total 
de 68,5 MW, todas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte.
           São Paulo, 02 de junho de 2021                        A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

(Prejuízo) lucro líquido do exercício (631) 3.914
Ajustes para conciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com o caixa das 
 atividades operacionais:
Depreciação 7 12.174 11.698
Custo de empréstimos (encargos de dívidas) 10 6.062 7.826
Juros sobre arrendamentos 13 698 1.207
(Reversão) provisão para processos judiciais e outros (191) 115

18.112 24.760
Variação de ativos e passivos operacionais (7.789) 1.814
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos 10 (6.106) (7.564)
Impostos sobre lucros pagos (1.249) (2.336)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 2.968 16.674
Atividades de investimentos:
Aquisições de ativo imobilizado 7 (1.747) (25)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (1.747) (25)
Atividades de financiamentos:
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos – (19.115)
Pagamento de passivo de arrendamento 13 (1.005) (997)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) 10 (8.714) (8.709)
(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento (22.652) (73)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (32.371) (28.894)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (31.150) (12.245)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 32.196 44.441
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 1.046 32.196

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

 A Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado. Foi constituída 
em 20 de abril de 2010, tem por objeto a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica e 
seu sistema de transmissão de energia associado a demais obras complementares ao Parque Eólico Miassaba 3 localizado no 

município de Macau, no estado do Rio Grande do Norte.
 Sua sede fica localizada na Fazenda Canto das Umburanas, s/n, CEP 59500-000, no estado do Rio Grande do Norte, município 

de Macau.
 O empreendimento possui 41 aerogeradores com uma capacidade instalada total de 68,5 MW. A Companhia iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2014.

Parque Gerador
Contrato/

Leilão
Portaria 

MME
Publicação 

portaria
Vigência da 
autorização

Prazo de 
autorização

Ano de conclusão  
da planta

Quantidade de  
aerogeradores

Capacidade instalada 
MW

Garantia 
física MWm

Eólico
Miassaba 2º LER PRT 740/2010 20/08/10 19/08/45 35 anos 2014 41 68,5 22,8

 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui 100% de sua energia contratada no ACR (Ambiente de Contratação Regulada).
Energia anual contratada (MWh) Prazo

Contrato Compradora Energia anual contratada MWh Preço Médio atualizado MWh Inicial Final Índice de correção Mês de reajuste

2º LER/2009 CCEE 184.316 268,37 jul. 2012 jun. 2032 IPCA

 Em 02 de dezembro de 2020, a Companhia, que, anteriormente, era controlada diretamente pela J.Malucelli Energia S.A., 
subsidiária brasileira do grupo espanhol ACS Group, passou a ser controlada diretamente pela AES Tietê Energia S.A. (“AES 
Tietê”) e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).

1. 1 Impactos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis
 A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos mercados financeiros que 

poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações, condições financeiras e fluxo de caixa de nossos 
negócios. Em outubro de 2020, o Fundo Monetário Internacional projetou desaceleração relevante ou contração na atividade 
econômica em 2020, incluindo -4,4% de queda no crescimento mundial e -5,8% no Brasil.

 Mesmo com a severidade da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da Companhia, portanto, no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve impacto relevante nos resultados financeiros e nas operações da Companhia.

 À medida que a pandemia de COVID-19 avança, a Companhia tem acompanhado atentamente sua evolução e vem envidando 
significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar, monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia 
da segurança e redução máxima de riscos às pessoas e aos negócios, a Companhia criou um Comitê de Gestão de Riscos e 
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.

 Nesse sentindo a Companhia continuará a revisar e modificar nossos planos a medida que as condições mudarem. Apesar dos 
esforços para gerenciar e remediar esses impactos para a Companhia, seu impacto final depende de fatores além do conhecimento 
ou controle da Companhia, incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para conter sua 
disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.

 A Companhia continuará a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger seus funcionários, 
cumprindo o papel vital de fornecer energia elétrica a nossos clientes. Embora existam restrições de permanência em casa na 
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 1.046 32.196
Contas a receber de clientes 4 2.833 3.662
Outros tributos a recuperar 6 21 19
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 6 676 1.974
Cauções e Depósitos Vinculados 8 8.041 –
Estoque 484 –
Outros ativos 256 77
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 13.357 37.928
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 6.219 –
Contas a receber de partes relacionadas 14 8.407 –
Cauções e Depósitos Vinculados 8 15.035 424
Imobilizado, líquido 7 198.327 208.349
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 227.988 208.773

TOTAL DO ATIVO 241.345 246.701

Notas 2020 2019

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 9 1.348 1.150
Empréstimos e financiamentos 10 8.954 8.743
Tributos a pagar 11 256 222
Imposto de renda e contribuição social a pagar 11 506 1.531
Outras obrigações 12 194 –
Ressarcimento 5 9.026 1.737
Passivo de arrendamento 13 596 1.167
Contas a pagar a partes relacionadas 14 – 1.083
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 20.880 15.633
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Ressarcimento 5 – 2.894
Empréstimos e financiamentos 10 68.258 77.227
Contas a pagar a partes relacionadas 14 390 –
Provisões para demandas judiciais 15 – 191
Passivo de arrendamento 13 7.791 8.420
Outras obrigações 12 2.321 –
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 78.760 88.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16
Capital social subscrito e integralizado 137.022 137.022
Reserva Legal 2.315 2.314
Reserva de Lucros 2.368 3.000
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 141.705 142.336
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 241.345 246.701

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

Receita operacional líquida 17 40.183 46.816
Custo de produção e operação de energia 18 (31.774) (32.373)
LUCRO BRUTO 8.409 14.443
Gerais e administrativas 19 (1.008) (1.796)
Outras receitas e despesas operacionais 20 (429) (611)
TOTAL DAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (1.437) (2.407)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS 6.972 12.036
Receitas financeiras 1.144 3.442
Despesas financeiras (7.033) (9.228)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO 21 (5.889) (5.786)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.083 6.250
Imposto de renda e contribuição social - corrente 22 (1.714) (2.336)
TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO (1.714) (2.336)
(PREJUÍZO) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (631) 3.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2020 2019

(Prejuízo) Lucro líquido do exercício (631) 3.914
Outros resultados abrangentes – –
TOTAL DE RESULTADOS ABRANGENTES DO EXERCÍCIO (631) 3.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Descrição

Capital social Reserva de lucros
Lucros 

acumulados
Total do  

patrimônio líquidoCapital social subscrito Legal Reserva de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2018 137.022 2.119 14.546 – 153.687
Lucro líquido do exercício – – – 3.914 3.914
 Mutações internas do Patrimônio Líquido:
Constituição de reserva legal – 195 – (195) –
Dividendos propostos – – – (930) (930)
 Constituição de reserva estatutária – – 2.789 (2.789) –
 Dividendos complementares – – (14.335) – (14.335)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 137.022 2.314 3.000 – 142.336
 Prejuízo do exercício – – – (631) (631)
 Mutações internas do Patrimônio Líquido:
 Constituição de reserva legal – – – – –
 Dividendos propostos – – – – –
 Absorção do prejuízo do exercício – – (631) 631 –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 137.022 2.314 2.369 – 141.705

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

A Administração da Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Miassaba” ou “Companhia”), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas demonstrações contábeis, acompanhadas do 
relatório dos auditores independentes sobre essas demonstrações, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
PERFIL
A Miassaba é uma sociedade anônima, controlada diretamente (100%) pela Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. (“Ventus Holding”). A Companhia tem como objeto social a geração e comercialização de energia elétrica e possui 41 aerogeradores, com capacidade instalada total 
de 68,5 MW, todas localizadas no Estado do Rio Grande do Norte.
           São Paulo, 02 de junho de 2021                        A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Notas 2020 2019

(Prejuízo) lucro líquido do exercício (631) 3.914
Ajustes para conciliar o (prejuízo) lucro líquido do exercício com o caixa das 
 atividades operacionais:
Depreciação 7 12.174 11.698
Custo de empréstimos (encargos de dívidas) 10 6.062 7.826
Juros sobre arrendamentos 13 698 1.207
(Reversão) provisão para processos judiciais e outros (191) 115

18.112 24.760
Variação de ativos e passivos operacionais (7.789) 1.814
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos 10 (6.106) (7.564)
Impostos sobre lucros pagos (1.249) (2.336)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 2.968 16.674
Atividades de investimentos:
Aquisições de ativo imobilizado 7 (1.747) (25)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (1.747) (25)
Atividades de financiamentos:
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos – (19.115)
Pagamento de passivo de arrendamento 13 (1.005) (997)
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) 10 (8.714) (8.709)
(Aplicações) Resgates de cauções e depósitos vinculados de garantias de financiamento (22.652) (73)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (32.371) (28.894)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa (31.150) (12.245)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 32.196 44.441
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 1.046 32.196

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

 A Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações de capital fechado. Foi constituída 
em 20 de abril de 2010, tem por objeto a implantação, operação, manutenção e exploração das instalações de geração eólica e 
seu sistema de transmissão de energia associado a demais obras complementares ao Parque Eólico Miassaba 3 localizado no 

município de Macau, no estado do Rio Grande do Norte.
 Sua sede fica localizada na Fazenda Canto das Umburanas, s/n, CEP 59500-000, no estado do Rio Grande do Norte, município 

de Macau.
 O empreendimento possui 41 aerogeradores com uma capacidade instalada total de 68,5 MW. A Companhia iniciou suas 

atividades em fevereiro de 2014.

Parque Gerador
Contrato/

Leilão
Portaria 

MME
Publicação 

portaria
Vigência da 
autorização

Prazo de 
autorização

Ano de conclusão  
da planta

Quantidade de  
aerogeradores

Capacidade instalada 
MW

Garantia 
física MWm

Eólico
Miassaba 2º LER PRT 740/2010 20/08/10 19/08/45 35 anos 2014 41 68,5 22,8

 Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui 100% de sua energia contratada no ACR (Ambiente de Contratação Regulada).
Energia anual contratada (MWh) Prazo

Contrato Compradora Energia anual contratada MWh Preço Médio atualizado MWh Inicial Final Índice de correção Mês de reajuste

2º LER/2009 CCEE 184.316 268,37 jul. 2012 jun. 2032 IPCA

 Em 02 de dezembro de 2020, a Companhia, que, anteriormente, era controlada diretamente pela J.Malucelli Energia S.A., 
subsidiária brasileira do grupo espanhol ACS Group, passou a ser controlada diretamente pela AES Tietê Energia S.A. (“AES 
Tietê”) e indiretamente pela The AES Corporation (sediada nos Estados Unidos da América).

1. 1 Impactos do Coronavírus (COVID-19) nas demonstrações contábeis
 A propagação da pandemia de COVID-19 tem causado sérios impactos na economia global e nos mercados financeiros que 

poderiam potencialmente afetar material e adversamente as operações, condições financeiras e fluxo de caixa de nossos 
negócios. Em outubro de 2020, o Fundo Monetário Internacional projetou desaceleração relevante ou contração na atividade 
econômica em 2020, incluindo -4,4% de queda no crescimento mundial e -5,8% no Brasil.

 Mesmo com a severidade da crise, não houve ainda nenhum evento que tenha impactado os negócios da Companhia, portanto, no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve impacto relevante nos resultados financeiros e nas operações da Companhia.

 À medida que a pandemia de COVID-19 avança, a Companhia tem acompanhado atentamente sua evolução e vem envidando 
significativos esforços em seu combate. Com o objetivo de avaliar, monitorar e aplicar todas as medidas necessárias pela garantia 
da segurança e redução máxima de riscos às pessoas e aos negócios, a Companhia criou um Comitê de Gestão de Riscos e 
Crise, liderado pela Diretoria de Tesouraria e Riscos.

 Nesse sentindo a Companhia continuará a revisar e modificar nossos planos a medida que as condições mudarem. Apesar dos 
esforços para gerenciar e remediar esses impactos para a Companhia, seu impacto final depende de fatores além do conhecimento 
ou controle da Companhia, incluindo a duração e a gravidade desta pandemia, bem como ações de terceiros para conter sua 
disseminação e mitigar seus efeitos na saúde pública.

 A Companhia continuará a responder a essa crise global por meio de medidas abrangentes para proteger seus funcionários, 
cumprindo o papel vital de fornecer energia elétrica a nossos clientes. Embora existam restrições de permanência em casa na 
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maioria dos locais em que operamos, as operações são consideradas essências e estão funcionando normalmente. A maioria de 
nossos pessoais administrativos e de gestão é capaz de trabalhar remotamente e não houve problemas significativos que afetam 
as operações ou a capacidade de manter controles internos eficazes e produzir informações confiáveis.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 Em 02 de junho de 2021, a Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações contábeis, submetendo-
as nesta data à aprovação dos Acionistas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

2.1 Declaração de conformidade
 As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e estão 
em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board - IASB.

 A Companhia considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das suas demonstrações 
contábeis. Desta forma, as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas 
explicativas e correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão.

2.2 Políticas contábeis e estimativas
 As principais políticas contábeis e estimativas, aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis, estão apresentadas 

nas respectivas notas explicativas. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados.
2.3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
 Na elaboração das demonstrações contábeis, a Companhia faz o uso de julgamentos e estimativas, com base nas informações 

disponíveis, bem como adotam premissas que impactam os valores das receitas, despesas, ativos e passivos, e as divulgações de 
passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por 
especialistas. A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que entendem como razoáveis e relevantes 
nas circunstâncias. As premissas adotadas pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios.

 As principais premissas, avaliações e estimativas utilizadas na elaboração das demonstrações contábeis e apresentadas nas 
notas explicativas são: perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD, vida útil dos bens do imobilizado, provisão 
para processos judiciais e outros, impostos, valor justo de instrumentos financeiros, provisões para desmantelamento de ativos.

2.4 Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes ou de longa duração
 A Companhia revisa, no mínimo anualmente, a existência de eventos ou mudanças que possam indicar deterioração no valor 

recuperável dos ativos não circulantes ou de longa duração. O valor recuperável é o maior entre o valor justo menos custos de 
venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações 
de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo.

 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Administração avaliou que não há qualquer indicativo de que os valores 
contábeis de seus ativos não circulantes ou de longa duração não são recuperáveis, e portanto, não houve a necessidade de efetuar 
o teste de recuperação (impairment test), assim como, nenhum registro de provisão para redução ao valor recuperável foi efetuado.

2.5 Novos pronunciamentos em vigor em 1º de janeiro de 2020
 Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou seus efeitos e a conclusão é de que não há impactos 

em suas demonstrações contábeis.
2.6 Novos pronunciamentos entraram em vigor em 1° de janeiro de 2021
 Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas demonstrações contábeis da 

Companhia:
 - Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27/IAS 16)
 - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26/IAS 1)
 - IFRS 17 Contratos de Seguros
 - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (Alteração CPC 06/IFRS 16)
2.7 Base de preparação e apresentação - Continuidade operacional
 Em 31 de dezembro de 2020, com base nos fatos e circunstâncias existentes nesta data, a Administração avaliou a capacidade 

da Companhia em continuar operando normalmente e, apesar de apresentar capital circulante líquido negativo nas demonstrações 
contábeis de 2020, no montante de R$7.523, está convencida de que suas operações têm capacidade de geração de fluxo de 
caixa suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo e, assim dar continuidade a seus negócios no futuro.  
A Administração seguirá com um plano operacional de melhoria do desempenho do ativo, investimento em operação e manutenção 
(O&M) e garantia de disponibilidade dos aerogeradores. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 
demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

 Esta afirmação é baseada nas expectativas da Administração em relação ao futuro da Companhia, sendo consistentes com o seu 
plano de negócios. A Companhia prepara no início de cada exercício, Planos de Negócios Anual e Quinquenal, que compreendem 
os orçamentos anuais e plurianuais, todos os planos de investimento de capital, os planos estratégicos e os programas de 
manutenção das instalações da Companhia. Os planos são acompanhados durante o exercício pelos órgãos de governança da 
Companhia, podendo sofrer alterações.

2.8 Moeda funcional e de apresentação
 As demonstrações contábeis foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação 

da Companhia. A moeda funcional foi determinada em função do ambiente econômico primário de suas operações.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 Os investimentos que, na data de sua aquisição, têm prazo de vencimento igual ou menor que três meses, mantidos com a 
finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em caixa e estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor são registrados como equivalentes de caixa.

Caixa e Equivalentes de caixa 2020 2019

Numerário disponível 1.046 1.373
Certificados de depósitos bancários – 30.823
Subtotal 1.046 32.196

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 Estes recebíveis são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e são ajustados posteriormente pelas amortizações do 
principal e podem ser reduzidos por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD). Os saldos de contas a 
receber incluem valores referentes ao suprimento de energia elétrica, incluindo transações no mercado de curto prazo.

 O critério utilizado pela Companhia para constituir perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa (PECLD) é de análise 
individual de contas julgadas de difícil recebimento. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não constituiu PECLD, por 
entender que são baixas as probabilidades de não recebimento dos valores, pois o suprimento de energia é comercializado no 
mercado regulado.

2020 2019

CIRCULANTE
Contratos de energia eólicos 2.833 3.662
Subtotal 2.833 3.662

 O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é de aproximadamente 23 dias do mês 
subsequente, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente à venda.

 O montante de R$2.833 (R$3.662 em 31 de dezembro de 2019) do contas a receber é integralmente a vencer.
 Após o vencimento, há a incidência de multa de 2% sobre o valor das faturas em atraso, corrigidas monetariamente pela variação 

do IPCA ou IGPM (dependendo do tipo de contrato) desde a referida data de vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo 
que sobre o valor total incidirão juros de 1% ao mês.

5. RESSARCIMENTO

 Conforme estabelecido nos Contratos de Energia de Reserva (2º LER/2009) celebrados entre a Companhia e a CCEE (Câmara 
de Comercialização de Energia Elétrica), ao fim de cada ano contratual serão apuradas as diferenças entre a energia gerada das 
usinas e a energia contratada. Os contratos estabelecem limites para os desvios positivos ou negativos com aplicação de bônus 
ou penalidades, conforme as regras descritas abaixo:

 O ressarcimento apurado por desvios negativos abaixo da faixa de tolerância de 10% de geração, será pago pelo vendedor em  
12 parcelas mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte, valorado a 115% do preço de venda vigente em A+1  
(Leilão de energia existente).

 A parcela de energia referente a desvios positivos contidos na faixa de tolerância de até 15% de geração acima da energia 
contratada poderá ser (i) repassada para o ano contratual seguinte como crédito de energia; (ii) cedida a outro vendedor do 
mesmo leilão comprometido com contratação de energia de reserva da mesma fonte e com saldo de energia negativo ou;  
(iii) objeto de recebimento de receita variável, valorada ao preço de contrato vigente no ano de pagamento e paga em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte.

 A receita variável referente a desvios positivos de geração acima da faixa de tolerância de 15% será recebida em 12 parcelas 
mensais uniformes ao longo do ano contratual seguinte ao valor de 30% do preço contratual vigente no ano A+1.

 A tabela a seguir apresenta os saldos ativos e passivos dos ressarcimentos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.

2020 2019

Ativo Passivo Passivo

Circulante – (9.026) (1.737)
Não circulante 6.219 – (2.894)
Total 6.219 (9.026) (4.631)

6. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR

 As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a 
previsão de sua realização até o encerramento do exercício, quando então o imposto de renda e contribuição social devidos são 
devidamente apurados e compensados com as antecipações realizadas.

 A Administração avalia, periodicamente, a posição fiscal de situações que requeiram interpretações da regulamentação fiscal  
e estabelece provisões quando apropriado.

2020 2019

CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Imposto de renda 369 80
Contribuição social 149 534
Imposto de renda retido na fonte 158 1.360
Subtotal 676 1.974
Outros tributos a recuperar
PIS e Cofins 17 17
Outros 4 2
Subtotal 21 19
Total 697 1.993

7. IMOBILIZADO

 A Companhia utiliza critérios definidos pelo Órgão Regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL), para determinação 
da vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado, desde que aderentes às práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS.

 Os bens do ativo imobilizado foram inicialmente mensurados a custo na data de aquisição, e são deduzidos das respectivas 
depreciações nas mensurações subsequentes. A vida útil dos bens foi revisada em conjunto com a valorização dos ativos ao seu 
custo atribuído.

 A depreciação é calculada pelo método linear com base nas taxas determinadas pela ANEEL, que na avaliação da administração, 
representam a vida útil dos bens, limitando-se ao período de autorização.

 Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, essas partes são reconhecidas como ativo individual com vida 
útil e depreciação específica. Da mesma forma, quando uma manutenção relevante for feita, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Todos os demais custos de reparos e manutenção são 
reconhecidos na demonstração de resultado, quando incorridos.

 Um item do ativo imobilizado é baixado quando é vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado pelo seu 
uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em 
que o ativo for baixado.

 O resultado na alienação ou na retirada de um item do ativo imobilizado é determinado pela diferença entre o valor da venda e o 
saldo contábil do ativo e é reconhecido em “Outras receitas e despesas operacionais” na demonstração do resultado.

 A provisão para desmantelamento de ativos refere-se aos custos e despesas a serem incorridos, assim como a obrigação que a 
Companhia deverá liquidar, no futuro, para retirada de serviço dos seus ativos de longo prazo do Complexo. Esse montante 
totaliza R$2.321 em 31 de dezembro de 2020, vide nota explicativa n°12. A mensuração inicial é reconhecida como um passivo 
descontado a valor presente e, posteriormente, através do acréscimo de despesas financeiras ao longo do tempo. O custo de 
desativação de ativos equivalente ao passivo inicial é capitalizado como parte do valor contábil do ativo sendo depreciado durante 
o período de vida útil do ativo.

a) A composição do ativo imobilizado é a seguinte:

2020 2019

Taxas médias  
anuais de 

depreciação (%)

Vida 
 útil  

(anos) Custo
Depreciação  
acumulada

Saldo  
líquido

Saldo  
líquido

Equipamentos de informática,
 móveis e utensílios e outros 20% 5 39 (39) – 22
Veículos 20% 5 126 (126) – 126
Máquinas e equipamentos 3,8% 26 271.382 (81.338) 190.044 269.813
Imobilizado em serviço 271.547 (81.503) 190.044 269.961
Imobilizado em curso 405 – 405 (70.403)
Direito de uso de terreno
 arrendado 3,3% 30 9.538 (1.660) 7.878 8.791
Total Imobilizado 281.490 (83.163) 198.327 208.349

 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2020 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019 Adições

Outras 
mutações (i)

Saldo em 31 de 
dezembro de 2020

Equipamentos de informática, móveis 
 e utensílios e outros 22 17 – 39
Veículos 126 – – 126
Máquinas e equipamentos 269.813 1.569 – 271.382
Imobilizado em serviço 269.961 1.586 – 271.547
Imobilizado em curso – – 405 405
Direito de uso de terreno arrendado 9.377 161 9.538
Subtotal 279.338 1.747 405 281.490
Depreciação (70.989) (12.174) – (83.163)
Total Imobilizado 208.349 (10.427) 405 198.327
(i)  Em 2020, a Companhia realizou um inventário do estoque, e para melhor apresentação do balanço patrimonial, reclassificou 

R$405 da rubrica de estoque para imobilizado em curso.
 A movimentação dos saldos do ativo imobilizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019 segue no quadro abaixo:

Saldo em 31 de  
dezembro de 2018 Adições

Saldo em 31 de 
dezembro de 2019

Equipamentos de informática, móveis e utensílios e outros 22 – 22
Veículos 126 – 126
Máquinas e equipamentos 269.788 25 269.813
Imobilizado em serviço 269.936 25 269.961
Direito de uso de terreno arrendado – 9.377 9.377
Subtotal 269.936 9.402 279.338
Depreciação (59.291) (11.698) (70.989)
Total Imobilizado 210.645 (2.296) 208.349

8. CAUÇÕES E DEPÓSITOS VINCULADOS

2020 2019

CIRCULANTE
Garantias de financiamento 8.041 –
Subtotal 8.041 –
NÃO CIRCULANTE
Garantias de financiamento 15.035 424
Subtotal 15.035 424
Total 23.076 424

 Refere-se à Conta Reserva do Serviço da Dívida, no montante de R$23.076, destinado aos pagamentos de principal e juros, 
referentes à empréstimo BNDES. A integralidade dos recursos retidos, nestas contas, devem ser aplicados, seguindo as restrições 
mencionadas nos documentos da emissão. O saldo destas contas, em sua totalidade, está aplicado em certificados de depósitos 
bancários, com rentabilidade média de 97,93%.

9. FORNECEDORES

 A composição da conta de fornecedores é como segue:

2020 2019

Materiais e Serviços 1.333 989
Outros fornecedores 15 161
Subtotal 1.348 1.150

 A Companhia possui contratada 1 carta de fiança, no valor total de R$1.950 com custo de 3,00%. Esta fiança tem como objetivo 

principal cumprir exigências de compra de energia elétrica.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
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10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

10.1 Os saldos de empréstimos e financiamentos são compostos da seguinte forma:

2020

Circulante Não Circulante
Total circulante +  

não circulanteVencimento Taxa Efetiva Encargos Principal Total Principal Total

MOEDA NACIONAL
Empréstimo - BNDES 2029 TJLP + 2,71% a.a. 240 8.714 8.954 68.258 68.258 77.212
Total da dívida 240 8.714 8.954 68.258 68.258 77.212

10.2 Movimentação dos empréstimos e financiamentos é como segue:

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 94.417
Encargos financeiros (8.709) 
Pagamento de principal (7.564)
Pagamento de encargos financeiros 7.286
Saldo em 31 de dezembro de 2019 85.970
Encargos financeiros 6.062
Pagamento de principal (8.714)
Pagamento de encargos financeiros (6.106)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 77.212

10.3 Características dos contratos de empréstimos e financiamentos estão descritas a seguir:

Companhia Descrição Valor Ingresso Data Emissão
Taxa  

Contratual
Pagamento  

de Juros
Sistema de amortização  

do Principal Montante Vencimento Finalidade

Brasventos Miassaba BNDES 77.212 03/10/2012 TJLP + 2,71% Mensal Mensal 76.972 Outubro de 2029
Financiamento do parque do Miassaba 

3 Geradora de Energia

10.4 Parcelas relativas ao principal dos empréstimos, atualmente classificadas no passivo não circulante:

Empréstimos e financiamentos

2022 8.714
2023 8.714
2024 8.714
2025 8.714
Após 2025 33.402

68.258
10.5  Compromissos financeiros - “Covenants”
 Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia, seus credores, utilizam-se dos covenants financeiros, 

descritos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de 2020, os covenants financeiros foram atendidos. 
Adicionalmente, a Companhia acompanha seus covenants qualitativos, conforme definidos, nos mesmos contratos.

11.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A PAGAR

 A apuração do imposto de renda e contribuição social é calculada com base no lucro presumido, ao passo que o Pis e Cofins são 
apurados com base no regime cumulativo. A Companhia optou pelo regime de caixa para fins de tributação.

CIRCULANTE 2020 2019

– –
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Imposto de renda 327 1.120
Contribuição social 179 393
Imposto de renda retido na fonte – 18
Total 506 1.531
Outros tributos a pagar
INSS 26 16
PIS e Cofins 191 200
ISS – 6
Outros 39 –
Total 256 222

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

2020 2019

CIRCULANTE
Taxa de fiscalização ANEEL 17 –
Demais obrigações 177 –
Subtotal 194 –
Provisões para desmobilização (i) 2.321 –
Subtotal 2.321 –
Total 2.515 –
i)  Refere-se à provisão para desmobilização em contrapartida ao imobilizado, correspondente à expectativa de desembolso futuro 

para desmantelamento, demolição e todos os demais gastos associados à retirada de serviço de ativos de longo prazo. O prazo 
previsto para realização desta provisão é o término dos contratos de arrendamento do parque eólico.  
O cálculo do valor da provisão para desmantelamento foi efetuado com base na estimativa desses custos por consultor externo, 
projetado até ao fim da vida útil do parque. As provisões foram registradas em dezembro de 2020, no montante de R$2.321.

13. PASSIVO DE ARRENDAMENTO

 A Empresa optou pelo método retrospectivo modificado para adoção inicial ao pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Operações 
de Arrendamento Mercantil, sem reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.

 Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração inicial referem-se à aluguel de terrenos para os quais a 
Empresa passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado, sendo este último 
demonstrado na rubrica Imobilizado.

 Para definição dos contratos a serem avaliados, a Empresa considerou os contratos de arrendamento com duração igual ou 
superior a 12 meses e contratos de arrendamento de valor relevante.

 No reconhecimento inicial, para a determinação do valor justo de arrendamento, foi aplicada a taxa de desconto nominal de 8,50% 
a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o prazo de vigência do contrato de arrendamento ou da autorização, o 
que for menor. A taxa de desconto reflete o custo de captação da Empresa. Além disso, foram considerados spread bancário, 
prazo dos contratos de arrendamentos, garantias oferecidas e projeção de inflação média de 3,3% a.a..

 A movimentação do passivo arrendado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é como segue:

Passivo de arrendamento
Saldo em 31 de dezembro de 2018 –
Adoção inicial IFRS16/CPC06 (R2) 9.377
Ingressos de princial –
Encargos financeiros 1.207
Pagamento de principal (954)
Pagamento de juros (43)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 9.587
Baixa de principal (893)
Encargos financeiros 698
Pagamento de principal (887)
Pagamento de juros (118)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.387

 Os vencimentos futuros do passivo de arrendamento são como segue:
CIRCULANTE
2021 596
Subtotal 596
NÃO CIRCULANTE
2022 361
2023 392
2024 425
2025 462
Após 2026 6.151
Subtotal 7.791
Total 8.387

14. PARTES RELACIONADAS

2020 2019

Ativo
Caixas e equivalentes de caixa - Paraná Banco S.A. – 13.714
Outras contas a receber - Brasventos Eolo (i) – 3
Outras contas a receber - Rei dos Ventos 3 (i) – 3
Subtotal circulante – 13.720
Outras contas a receber - Brasventos Eolo 4.579 –
Outras contas a receber - Rei dos Ventos 3 3.828 –
Subtotal não circulante 8.407 –
Total do ativo 8.407 13.720
Passivo
Dividendos a pagar - Tietê Energia – –
Dividendos a pagar - J.Malucelli – 474
Dividendos a pagar - Ventus Holding – 456
Outras contas a pagar - Brasventos Eolo – 153
Subtotal circulante – 1.083
Outras contas a pagar - Brasventos Eolo 390 –
Subtotal não circulante 390 –
Total do passivo 390 1.083
Resultado
Receitas Financeiras - Paraná Banco S.A. – 1.065
Subtotal – 1.065
Total 8.797 15.868
(i) Em função da imaterialidade, estes valores foram apresentados na rubrica de outros ativos do ativo circulante.

 A Companhia, junto com a Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. e a Brasventos Rei Ventos 3 Geradora de Energia S.A., 
possuem contratos de compartilhamento de infraestrutura de áreas administrativas e construção e operação de linha de 
transmissão, assim é possível proverem apoios mútuos, tais como manutenção e conservação do escritório e linhas de 
transmissão, utilização do quadro de pessoal, aluguel de imóveis, gestão financeira, dentre outros.

 Neste contrato está previsto um plano para transferência de recursos entre as centrais eólicas, visto que as centrais eólicas são 
as efetivas geradoras de caixa e foram as beneficiadas com esses serviços e despesas.

15. PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS

15.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
 As provisões para processos judiciais e outros e respectivos cauções e depósitos vinculados estão compostos da seguinte forma:

2020 2019

Trabalhistas – 191
Total – 191

15.2 Processos com probabilidade de perda classificada como possível
 A Companhia está envolvida em outros processos cuja probabilidade de perda está avaliada como possível e, por este motivo, 

nenhuma provisão sobre os mesmos foi constituída. A avaliação dessa probabilidade está embasada em relatórios preparados por 
consultores jurídicos da Companhia. O total estimado de processos de natureza tributária cuja probabilidade foi classificada como 
possível é de R$479 em 31 de dezembro de 2020 (R$42.305 em 31 de dezembro de 2019).

 A redução dos processos possíveis, detalhados acima, refere-se a dois autos de infração lavrado pelo Município de Macau/RN 
para a cobrança de valores a título de ISS, atualmente considerados como remotos, no montante atualizado de R$46.000, 
atualizado até 31 de dezembro de 2020, supostamente devidos sobre serviços de construção tomados pelas Sociedades, 
referentes à obra de implantação do Parque Eólico Miassaba III. Em suma, além de desconsiderar a questão da decadência para 
fins de lançamento tributário, o Município inclui, indevidamente, na base de cálculo do ISS valores relativos a materiais e 
equipamentos. As sociedades apresentaram impugnações administrativas, as quais encontram-se pendentes de julgamento. 
Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a responsabilidade pelo pagamento da condenação será da J.Malucelli Energia S.A., 
conforme estabelecido no contrato de compra e venda.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor e de R$137.022 (R$137.022 
em 31 de dezembro de 2019), representado por 137.021.678 de ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal 
(137.021.678 de ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019). A seguir está apresentada a composição acionária da Companhia:

2020 2019

Ordinárias Ordinárias

Quantidade % Quantidade %

Acionistas
AES Tietê Energia S.A. 69.881.056 51% – 0%
Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. 67.140.622 49% 69.881.056 51%
J.Malucelli Energia S.A. – 0% 67.140.622 49%
Total das ações ordinárias 137.021.678 100% 137.021.678 100%

 Em 02 de dezembro 2020, após reforma integral do estatuto social da Companhia, a antiga acionista J.Malucelli Energia S.A. 
cedeu e transferiu a totalidade das ações de sua titularidade para a AES Tietê Energia S.A.. A Ventus Holding de Energia Eólica 
Ltda., passou de uma participação de 51% para 49% do total das ações ordinárias.

 Reserva Legal
 De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve transferir 5% do lucro líquido anual apurado nos seus livros 

societários preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para reserva legal até que essa reserva seja 
equivalente a 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, Companhia possui constituído uma reserva legal de R$2.315 
(R$2.314 em 31 de dezembro de 2019), através da transferência de 5% do lucro líquido anual, apurado nos seus livros societários. 
A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas não poderá ser usada para fins de 
distribuição de dividendos.

 Reserva de lucros
 A Companhia possui reserva de lucros, que poderão vir a ser disponíveis para distribuição futura na forma de dividendos, para 

capitalização ou mesmo para outras destinações.
 DESTINAÇÃO DO RESULTADO

2020 2019

(Prejuízo) lucro do exercício (631) 3.914
Constituição de reserva legal – (196)
Base para pagamento de dividendos (631) 3.718
Destinação:
Dividendo mínimo obrigatório – (929)
Reserva Estatutária – (2.789)
Prejuízo Acumulado (631) –
Total destinado (631) (3.718)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
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10. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

10.1 Os saldos de empréstimos e financiamentos são compostos da seguinte forma:

2020

Circulante Não Circulante
Total circulante +  

não circulanteVencimento Taxa Efetiva Encargos Principal Total Principal Total

MOEDA NACIONAL
Empréstimo - BNDES 2029 TJLP + 2,71% a.a. 240 8.714 8.954 68.258 68.258 77.212
Total da dívida 240 8.714 8.954 68.258 68.258 77.212

10.2 Movimentação dos empréstimos e financiamentos é como segue:

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 94.417
Encargos financeiros (8.709) 
Pagamento de principal (7.564)
Pagamento de encargos financeiros 7.286
Saldo em 31 de dezembro de 2019 85.970
Encargos financeiros 6.062
Pagamento de principal (8.714)
Pagamento de encargos financeiros (6.106)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 77.212

10.3 Características dos contratos de empréstimos e financiamentos estão descritas a seguir:

Companhia Descrição Valor Ingresso Data Emissão
Taxa  

Contratual
Pagamento  

de Juros
Sistema de amortização  

do Principal Montante Vencimento Finalidade

Brasventos Miassaba BNDES 77.212 03/10/2012 TJLP + 2,71% Mensal Mensal 76.972 Outubro de 2029
Financiamento do parque do Miassaba 

3 Geradora de Energia

10.4 Parcelas relativas ao principal dos empréstimos, atualmente classificadas no passivo não circulante:

Empréstimos e financiamentos

2022 8.714
2023 8.714
2024 8.714
2025 8.714
Após 2025 33.402

68.258
10.5  Compromissos financeiros - “Covenants”
 Como forma de monitoramento da situação financeira da Companhia, seus credores, utilizam-se dos covenants financeiros, 

descritos nos contratos de empréstimos e financiamentos. Em 31 de dezembro de 2020, os covenants financeiros foram atendidos. 
Adicionalmente, a Companhia acompanha seus covenants qualitativos, conforme definidos, nos mesmos contratos.

11.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, E OUTROS TRIBUTOS A PAGAR

 A apuração do imposto de renda e contribuição social é calculada com base no lucro presumido, ao passo que o Pis e Cofins são 
apurados com base no regime cumulativo. A Companhia optou pelo regime de caixa para fins de tributação.

CIRCULANTE 2020 2019

– –
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Imposto de renda 327 1.120
Contribuição social 179 393
Imposto de renda retido na fonte – 18
Total 506 1.531
Outros tributos a pagar
INSS 26 16
PIS e Cofins 191 200
ISS – 6
Outros 39 –
Total 256 222

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

2020 2019

CIRCULANTE
Taxa de fiscalização ANEEL 17 –
Demais obrigações 177 –
Subtotal 194 –
Provisões para desmobilização (i) 2.321 –
Subtotal 2.321 –
Total 2.515 –
i)  Refere-se à provisão para desmobilização em contrapartida ao imobilizado, correspondente à expectativa de desembolso futuro 

para desmantelamento, demolição e todos os demais gastos associados à retirada de serviço de ativos de longo prazo. O prazo 
previsto para realização desta provisão é o término dos contratos de arrendamento do parque eólico.  
O cálculo do valor da provisão para desmantelamento foi efetuado com base na estimativa desses custos por consultor externo, 
projetado até ao fim da vida útil do parque. As provisões foram registradas em dezembro de 2020, no montante de R$2.321.

13. PASSIVO DE ARRENDAMENTO

 A Empresa optou pelo método retrospectivo modificado para adoção inicial ao pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Operações 
de Arrendamento Mercantil, sem reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.

 Os contratos incluídos no escopo de reconhecimento e mensuração inicial referem-se à aluguel de terrenos para os quais a 
Empresa passou a reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado, sendo este último 
demonstrado na rubrica Imobilizado.

 Para definição dos contratos a serem avaliados, a Empresa considerou os contratos de arrendamento com duração igual ou 
superior a 12 meses e contratos de arrendamento de valor relevante.

 No reconhecimento inicial, para a determinação do valor justo de arrendamento, foi aplicada a taxa de desconto nominal de 8,50% 
a.a. aos pagamentos mínimos previstos, considerando-se o prazo de vigência do contrato de arrendamento ou da autorização, o 
que for menor. A taxa de desconto reflete o custo de captação da Empresa. Além disso, foram considerados spread bancário, 
prazo dos contratos de arrendamentos, garantias oferecidas e projeção de inflação média de 3,3% a.a..

 A movimentação do passivo arrendado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 é como segue:

Passivo de arrendamento
Saldo em 31 de dezembro de 2018 –
Adoção inicial IFRS16/CPC06 (R2) 9.377
Ingressos de princial –
Encargos financeiros 1.207
Pagamento de principal (954)
Pagamento de juros (43)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 9.587
Baixa de principal (893)
Encargos financeiros 698
Pagamento de principal (887)
Pagamento de juros (118)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 8.387

 Os vencimentos futuros do passivo de arrendamento são como segue:
CIRCULANTE
2021 596
Subtotal 596
NÃO CIRCULANTE
2022 361
2023 392
2024 425
2025 462
Após 2026 6.151
Subtotal 7.791
Total 8.387

14. PARTES RELACIONADAS

2020 2019

Ativo
Caixas e equivalentes de caixa - Paraná Banco S.A. – 13.714
Outras contas a receber - Brasventos Eolo (i) – 3
Outras contas a receber - Rei dos Ventos 3 (i) – 3
Subtotal circulante – 13.720
Outras contas a receber - Brasventos Eolo 4.579 –
Outras contas a receber - Rei dos Ventos 3 3.828 –
Subtotal não circulante 8.407 –
Total do ativo 8.407 13.720
Passivo
Dividendos a pagar - Tietê Energia – –
Dividendos a pagar - J.Malucelli – 474
Dividendos a pagar - Ventus Holding – 456
Outras contas a pagar - Brasventos Eolo – 153
Subtotal circulante – 1.083
Outras contas a pagar - Brasventos Eolo 390 –
Subtotal não circulante 390 –
Total do passivo 390 1.083
Resultado
Receitas Financeiras - Paraná Banco S.A. – 1.065
Subtotal – 1.065
Total 8.797 15.868
(i) Em função da imaterialidade, estes valores foram apresentados na rubrica de outros ativos do ativo circulante.

 A Companhia, junto com a Brasventos Eolo Geradora de Energia S.A. e a Brasventos Rei Ventos 3 Geradora de Energia S.A., 
possuem contratos de compartilhamento de infraestrutura de áreas administrativas e construção e operação de linha de 
transmissão, assim é possível proverem apoios mútuos, tais como manutenção e conservação do escritório e linhas de 
transmissão, utilização do quadro de pessoal, aluguel de imóveis, gestão financeira, dentre outros.

 Neste contrato está previsto um plano para transferência de recursos entre as centrais eólicas, visto que as centrais eólicas são 
as efetivas geradoras de caixa e foram as beneficiadas com esses serviços e despesas.

15. PROVISÕES PARA PROCESSOS JUDICIAIS E OUTROS

15.1 Processos com probabilidade de perda classificada como provável
 As provisões para processos judiciais e outros e respectivos cauções e depósitos vinculados estão compostos da seguinte forma:

2020 2019

Trabalhistas – 191
Total – 191

15.2 Processos com probabilidade de perda classificada como possível
 A Companhia está envolvida em outros processos cuja probabilidade de perda está avaliada como possível e, por este motivo, 

nenhuma provisão sobre os mesmos foi constituída. A avaliação dessa probabilidade está embasada em relatórios preparados por 
consultores jurídicos da Companhia. O total estimado de processos de natureza tributária cuja probabilidade foi classificada como 
possível é de R$479 em 31 de dezembro de 2020 (R$42.305 em 31 de dezembro de 2019).

 A redução dos processos possíveis, detalhados acima, refere-se a dois autos de infração lavrado pelo Município de Macau/RN 
para a cobrança de valores a título de ISS, atualmente considerados como remotos, no montante atualizado de R$46.000, 
atualizado até 31 de dezembro de 2020, supostamente devidos sobre serviços de construção tomados pelas Sociedades, 
referentes à obra de implantação do Parque Eólico Miassaba III. Em suma, além de desconsiderar a questão da decadência para 
fins de lançamento tributário, o Município inclui, indevidamente, na base de cálculo do ISS valores relativos a materiais e 
equipamentos. As sociedades apresentaram impugnações administrativas, as quais encontram-se pendentes de julgamento. 
Caso sobrevenha decisão final desfavorável, a responsabilidade pelo pagamento da condenação será da J.Malucelli Energia S.A., 
conforme estabelecido no contrato de compra e venda.

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor e de R$137.022 (R$137.022 
em 31 de dezembro de 2019), representado por 137.021.678 de ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal 
(137.021.678 de ações ordinárias em 31 de dezembro de 2019). A seguir está apresentada a composição acionária da Companhia:

2020 2019

Ordinárias Ordinárias

Quantidade % Quantidade %

Acionistas
AES Tietê Energia S.A. 69.881.056 51% – 0%
Ventus Holding de Energia Eólica Ltda. 67.140.622 49% 69.881.056 51%
J.Malucelli Energia S.A. – 0% 67.140.622 49%
Total das ações ordinárias 137.021.678 100% 137.021.678 100%

 Em 02 de dezembro 2020, após reforma integral do estatuto social da Companhia, a antiga acionista J.Malucelli Energia S.A. 
cedeu e transferiu a totalidade das ações de sua titularidade para a AES Tietê Energia S.A.. A Ventus Holding de Energia Eólica 
Ltda., passou de uma participação de 51% para 49% do total das ações ordinárias.

 Reserva Legal
 De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia deve transferir 5% do lucro líquido anual apurado nos seus livros 

societários preparados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para reserva legal até que essa reserva seja 
equivalente a 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, Companhia possui constituído uma reserva legal de R$2.315 
(R$2.314 em 31 de dezembro de 2019), através da transferência de 5% do lucro líquido anual, apurado nos seus livros societários. 
A reserva legal poderá ser utilizada para aumentar o capital ou para absorver prejuízos, mas não poderá ser usada para fins de 
distribuição de dividendos.

 Reserva de lucros
 A Companhia possui reserva de lucros, que poderão vir a ser disponíveis para distribuição futura na forma de dividendos, para 

capitalização ou mesmo para outras destinações.
 DESTINAÇÃO DO RESULTADO

2020 2019

(Prejuízo) lucro do exercício (631) 3.914
Constituição de reserva legal – (196)
Base para pagamento de dividendos (631) 3.718
Destinação:
Dividendo mínimo obrigatório – (929)
Reserva Estatutária – (2.789)
Prejuízo Acumulado (631) –
Total destinado (631) (3.718)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)



30 Geral Quarta-feira, 16 de junho de 2021  

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2020
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
CNPJ nº 11.839.616/0001-77

www.aesbrasil.com.br

17. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

2020 2019

Suprimento energia elétrica faturada 40.259 48.590
Ressarcimento de energia 1.520 –
Receita operacional bruta 41.779 48.590
PIS e Cofins (1.596) (1.774)
Receita operacional líquida 40.183 46.816

18. CUSTO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÃO DE ENERGIA

2020 2019

Custo da produção de energia elétrica
Encargos de uso, transmissão e conexão da rede elétrica (12.380) (11.351)
Taxa de fiscalização ANEEL (285) –
Subtotal (12.665) (11.351)
Custo da operação
Pessoal e administradores (287) (280)
Serviços de terceiros (6.481) (7.891)
Material (17) –
Depreciação (11.611) (11.698)
Seguros (247) (213)
Arrendamentos e aluguéis (5) –
Multas contratuais (397) (756)
Outros custos operacionais (64) (184)
Subtotal (19.109) (21.022)
Total (31.774) (32.373)

19. GERAIS E ADMINISTRATIVAS

2020 2019

Pessoal e administradores (232) (733)
Serviços de terceiros (761) (785)
Material (15) (14)
Depreciação – (1)
Arrendamentos e aluguéis – (32)
Outras despesas – (231)
Total (1.008) (1.796)

20. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS

2020 2019

Outras Receitas Operacionais
Outros 6 –
Subtotal 6 –
Outras Despesas Operacionais
Seguros (2) –
Processos fiscais – (342)
Contribuições setoriais (433) (269)
Subtotal (435) (611)

Total (429) (611)

21. RESULTADO FINANCEIRO

Notas 2020 2019

Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 710 1.475
Receitas de aplicações financeiras - Paraná Banco S.A. 14 – 1.065
Variações monetárias 434 1
Outras receitas financeiras – 901
Subtotal 1.144 3.442
Despesas financeiras
Encargo sobre empréstimos (6.062) (7.826)
Outras despesas financeiras (971) (1.402)
Subtotal (7.033) (9.228)
Total (5.889) (5.786)

22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

2020 2019

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

Imposto  
de renda

Contribuição 
social

IR CS
Receita operacional tributável 43.724 43.724 48.590 48.590
Alíquota lucro presumido 8% 12% 8% 12%
Receita presumida 3.498 5.247 3.887 5.831
Outras receitas 1.150 1.150 2.541 2.541
Base de cálculo 4.648 6.397 6.428 8.372
Alíquota: 15% 9% 15% 9%
IRPJ e CSLL antes das deduções (697) (576) (964) (753)
Adicional (10%) (441) – (619) –
IRPJ e CSLL corrente (1.138) (576) (1.583) (753)
Total tributos no resultado (1.138) (576) (1.583) (753)
Alíquota efetiva 2,60% 1,32% 3,26% 1,55%

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

23.1 Valor justo e classificação dos instrumentos financeiros
 O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros organizados é determinado com base 

nos preços de compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço.
 O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. 

Essas técnicas de avaliação podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses), referência ao 
valor justo corrente de outro instrumento similar, análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

 Os principais instrumentos financeiros, classificados de acordo com as práticas contábeis adotadas pela Companhia são como segue:

Mensuração 
do valor  

justo

2020 2019

Notas
Valor  

contábil
Valor  
justo

Valor  
contábil

Valor  
justo Categoria

ATIVO (Circulante e não circulante)

Caixa e equivalentes de caixa 3 1.046 1.046 32.196 32.196
Custo 

amortizado

Contas a receber de partes relacionadas 14 8.407 8.407 6.201 6.201
Custo 

amortizado

Contas a receber de clientes 4 2.833 2.833 3.662 3.662
Custo 

amortizado

Cauções e depósitos vinculados 8 23.076 23.076 424 424
Custo 

amortizado
Total 35.362 35.362 42.483 42.483
PASSIVO (Circulante e não circulante)

Fornecedores 9 1.348 1.348 1.150 1.150
Custo 

amortizado

Empréstimos e financiamentos 10 Nível 2 77.212 77.212 85.970 85.970
Custo 

amortizado

Contas a pagar de partes relacionadas 14 390 390 153 153
Custo 

amortizado
Total 78.950 78.950 87.273 87.273

 O caixa e equivalentes de caixa estão classificados como custo amortizado, reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e 
ajustados posteriormente pelas amortizações do principal, pelos juros calculados com base no método de taxa de juros efetiva.

 A mensuração dos instrumentos financeiros, demostrada na nota acima está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau em 
que seu valor justo é cotado. Considera-se Nível 2 quando se utiliza outras técnicas para as quais todos os dados que tenham 
efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observados.

 Para a rubrica empréstimos e financiamentos, o método de mensuração utilizado para cômputo do valor de mercado foi o fluxo de 
caixa descontado, considerando expectativas de liquidação desses passivos e taxas de mercado vigentes, respeitando as 
particularidades de cada instrumento na data do balanço.

 Para as demais rubricas, o valor contábil dos instrumentos financeiros é uma aproximação razoável do valor justo. Logo, a 
Companhia optaram por divulgá-los com valores equivalentes ao valor contabilizado.

 Mensuração do valor justo
 A mensuração dos instrumentos financeiros, demonstrada na nota acima, está agrupada em níveis de 1 a 3, com base no grau 

em que seu valor justo é cotado:
 Nível 1 - preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos;
 Nível 2 - outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam 

observáveis, direta ou indiretamente; e
 Nível 3 - técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados 

observáveis no mercado.
 Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, não houve transferência decorrente de avaliação de valor justo entre os 

níveis 1 e 2, tampouco para o nível 3.
23.2 Gerenciamento de riscos
 A Companhia está exposta principalmente ao risco de crédito, risco de mercado e risco de liquidez. A ocorrência de qualquer um 

dos riscos abaixo poderá afetar adversamente a Companhia, podendo causar um efeito em sua condição financeira ou em seus 
resultados operacionais. Os principais fatores de riscos estão descritos a seguir:

(b.1) Risco de crédito
 Consiste no risco da Companhia incorrer em perdas devido a uma contraparte do instrumento financeiro não cumprir com suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente de: equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo.
 Contas a receber
 As vendas realizadas no ambiente regulado possuem como garantia os recebíveis da parte contratante, os quais são firmados por 

meio de contratos de constituição de garantias.
 Caixa e equivalentes de caixa
 Risco associado às aplicações financeiras depositadas em instituições financeiras que estão suscetíveis às ações do mercado e 

ao risco a ele associado, principalmente à falta de garantias para os valores aplicados, podendo ocorrer perda destes valores.
 A Companhia atua de modo a diversificar o risco de crédito junto às instituições financeiras, centralizando as suas transações apenas 

em instituições de primeira linha e estabelecendo limites de concentração, seguindo suas políticas internas quanto à avaliação dos 
investimentos em relação ao patrimônio líquido das instituições financeiras e os respectivos ratings nas principais agências.

 A Companhia utiliza a classificação das agências Fitch Ratings (Fitch), Moody’s ou Standard & Poor’s (S&P) para identificar os 
bancos elegíveis de composição da carteira de investimentos. Quaisquer instituições financeiras que apresentem, em pelo menos 
uma das agências de risco rating inferior ao estabelecido (AA-), em escala nacional em moeda local, não poderão fazer parte da 
carteira de investimentos.

 A exposição máxima ao risco do crédito na data base de 31 de dezembro de 2020 é a seguinte:

2020 2019

Caixa e equivalentes de caixa 1.046 32.196
Contas a receber de clientes 2.833 3.662
Cauções e depósitos vinculados 23.076 424
Total 26.955 36.282

(b.2) Risco de gerenciamento de capital
 A Companhia controla sua estrutura de capital de acordo com as condições macroeconômicas e setoriais, de forma a possibilitar 

os pagamentos de dividendos, maximizar o retorno de capital aos acionistas, bem como a captação de novos empréstimos e 
emissões de valores mobiliários junto ao mercado financeiro e de capitais, entre outros instrumentos que julgar necessário.

 De forma a manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode revisar a sua prática de pagamento de dividendos, 
aumentar o capital através de emissão de novas ações ou vender ativos para reduzir o nível de endividamento, se for o caso.

 A Companhia também monitora constantemente sua liquidez e os seus níveis de alavancagem financeira, além de buscar o 
alongamento do perfil de suas dívidas, de forma a mitigar o risco de refinanciamento.

 A Companhia inclui dentro da estrutura de dívida liquida: empréstimos e financiamentos, menos caixa e equivalentes de caixa.
 Na tabela abaixo, está demonstrado o índice de alavancagem financeira:

Notas 2020 2019

Empréstimos e financiamentos 10 77.212 85.970
Caixa e equivalentes de caixa 3 (1.046) (32.196)
Dívida líquida 76.166 53.774
Patrimônio líquido 16 142.853 142.336
Índice de alavancagem financeira 53,32% 37,78%

 Do endividamento financeiro total em 31 de dezembro de 2020, 16,30% era de curto prazo e o prazo médio dos empréstimos e 
financiamentos é de 4,94 anos (6,4 anos em 31 de dezembro de 2019).

 Além do endividamento financeiro apresentado acima, a Companhia monitora sua situação financeira com base em índices 
financeiros utilizados para fins de covenants, conforme nota explicativa n° 10.5.

(b.3) Risco de liquidez
 O risco de liquidez acontece com a dificuldade de cumprir com obrigações contratadas em datas previstas.
 A Companhia adota como política de gerenciamento de risco: (i) manter um nível mínimo de caixa como forma de assegurar a 

disponibilidade de recursos financeiros; (ii) monitorar diariamente os fluxos de caixa previstos e realizados; (iii) manter aplicações 
financeiras com vencimentos diários ou que fazem frente aos desembolsos, de modo a promover máxima liquidez; (iv) estabelecer 
diretrizes para contratação de operações de hedge exclusivamente para mitigação dos riscos financeiros da Companhia, bem 
como a operacionalização e controle destas posições.

 A tabela a seguir apresenta informações sobre os vencimentos futuros dos passivos financeiros da Companhia. Para a rubrica 
“Empréstimos e financiamentos” estão sendo considerados os fluxos de caixa projetados. Por se tratar de uma projeção, estes 
valores diferem dos divulgados na nota explicativa n° 10. As informações refletidas na tabela abaixo incluem os fluxos de caixa de 
principal e juros.

Posição em 31 de dezembro de 2020
Menos de 
 3 meses

De 3 a  
12 meses

De 1 a  
2 anos

De 2 a  
5 anos

Mais que 
5 anos

Fornecedores 1.348 – – – –
Empréstimos e Financiamentos 3.517 10.392 26.614 56.635 7.499
Passivo de arrendamento 156 439 663 2.986 4.143
Contas a pagar a partes relacionadas – 390 – – –
Total 5.021 11.221 27.277 59.621 11.642

 Quando o montante a pagar não é fixado, o montante evidenciado é determinado com referência às condições existentes na data 
de encerramento do período. Portanto, o CDI utilizados nas projeções correspondem aos índices verificados na data de 31 de 
dezembro de 2020.

(b.4) Riscos de mercado
 Os principais riscos de mercado aos quais a Companhia estão expostas são os seguintes:
 Riscos de taxas de juros
 A Companhia possui empréstimos e financiamentos remunerados pela variação da TJLP, acrescidos de juros contratuais. 

Consequentemente, está exposta à flutuação destas taxas de juros e índices, impactando suas despesas financeiras.
 O montante de exposição líquida da Companhia aos riscos de taxas de juros na data base de 31 de dezembro de 2020 é:

Notas 2020

Empréstimos e financiamentos 10 77.212
Total da exposição 77.212

 Os montantes de empréstimos e financiamentos apresentados na tabela acima referem-se somente às dívidas indexadas à TJLP 
e não contemplam os saldos de custos de transação. Adicionalmente, o caixa não está sendo considerado como saldo da 
exposição, visto que não há risco de oscilação devido a mudanças nas taxas de juro de mercado.

 Análise de sensibilidade ao risco de taxa de juros
 Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos e nas dívidas aos quais a Companhia está 

exposta na data base de 31 de dezembro de 2020, foram definidos 05 cenários diferentes para risco de taxa de juros.
 Para cada cenário foi calculada a receita e despesa financeira bruta, que representa o efeito esperado no resultado e/ou patrimônio 

líquido para um ano em cada cenário projetado, não levando em consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de 
cada contrato programado. A data-base utilizada da carteira foi 31 de dezembro de 2020, projetando os índices para um ano e 
verificando a sensibilidade dos mesmos em cada cenário.

 Risco de taxa de juros
 Com base nos dados disponíveis no Banco Central, foi extraída a projeção da TJLP para um ano e assim definindo-o como o 

cenário provável; a partir deste foram calculadas variações de 25% e 50% dos empréstimos e financiamentos.

Projeção Despesas Financeiras - 01 ano

Dívidas Risco
Posição em  
31.12.2020

Cenário I 
(-50%)

Cenário II 
(-25%)

Cenário  
Provável

Cenário III 
(+25%)

Cenário IV 
(+50%)

TJLP 2,03% 3,05% 4,06% 5,08% 6,09%
BNDES TJLP 77.212 3.702 4.511 5.312 6.121 6.922
Total da exposição
 líquida 77.212 3.702 4.511 5.312 6.121 6.922

 Risco de aceleração de dívidas
 A Companhia tem contrato de dívida (empréstimos e financiamentos) com cláusulas restritivas (“covenants”) normalmente 

aplicáveis a esses tipos de operações, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. 
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Essas cláusulas restritivas foram atendidas e não limitam a capacidade de condução do curso normal das operações.  
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia cumpriu os termos dos covenants (vide nota explicativa n° 10.5).

 Caso a Companhia não consiga cumprir com as cláusulas restritivas de seus contratos de empréstimos e financiamentos, tais 
operações poderão ser vencidas antecipadamente, o que teria um impacto adverso no fluxo de caixa da Companhia.

(b.5) Risco de alterações na legislação tributária do Brasil
 Alterações na legislação tributária podem gerar eventuais impactos na Companhia. Estas alterações podem, por exemplo, incluir 

mudanças nas alíquotas dos tributos vigentes, instituição de novos tributos em caráter permanente ou temporário, supressão de 
benefícios fiscais, cuja arrecadação seja associada a determinados propósitos governamentais específicos. Uma vez que algumas 
dessas medidas resultem em aumento da carga tributária, poderão influenciar a lucratividade e o resultado financeiro da 
Companhia. Somente a partir da divulgação do eventual ajuste fiscal é que a Companhia terá condições de avaliar eventuais 
impactos em seu negócio, inclusive no que se refere à manutenção de seus preços, seus fluxos de caixa projetados ou sua 
lucratividade. Por fim, vale destacar que eventuais alterações à legislação tributária não produzem efeitos imediatos, de modo que 
a Companhia não deve ser impactada no mesmo instante em que forem promovidas.

(c) Outros riscos considerados relevantes
(c.1) Risco de regulação
 As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL. Qualquer 

alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre suas atividades.
(c.2) Risco da escassez de vento
 Esse risco decorre da possibilidade da falta de vento ocasionada por fatores naturais, o qual é minimizado em função das “jazidas 

de vento” do Brasil estar entre as melhores do mundo, pois, além de contar com alta velocidade, os ventos são considerados bem 
estáveis, diferentes de certas regiões da Ásia e dos Estados Unidos, sujeitas a ciclones, tufões e outras turbulências.

(c.3) Risco socioambiental
 A instalação e operação de empreendimentos voltados à geração de energia elétrica utilizam e/ou interferem em recursos naturais 

e podem causar impactos ambientais. Portanto, as atividades da Companhia estão sujeitas a diversas leis e regulamentos 
ambientais que estabelecem padrões de qualidade e de proteção ambiental que devem ser respeitados e que, se violados, podem 
sujeitar os infratores às sanções administrativas, cíveis e criminais, além da obrigação de reparação de danos ambientais.

 As diretrizes ambientais adotadas pela Companhia, baseiam-se, entre outros, no princípio de prevenção, na responsabilidade 
social e no cumprimento da legislação ambiental aplicável ao setor em que atuam. O gerenciamento ambiental de todas as 
atividades das empresas do Grupo AES no Brasil é realizado com foco na proteção ao meio ambiente, na prevenção à poluição, 

atendimento à legislação e melhoria contínua de seus processos, inclusive por meio da sua Política de Sustentabilidade, 
considerando de forma equilibrada aspectos econômicos, ambientais e sociais.

24. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO FLUXO DE CAIXA

 A conciliação entre o passivo decorrente da atividade de financiamento e o fluxo de caixa é conforme a seguir:

Nota
Empréstimos e 
financiamento

Passivo de 
arrendamento

Cauções e 
 depósitos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2018 94.417 – 352 94.769
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Ingressos 13 – 9.377 72 9.449
Pagamentos de principal 11.2 e 13 7.826 (954) – 6.872
Pagamento de encargos financeiros 11.2 e 13 (8.709) (43) – (8.752)
- Itens que não afetam o fluxo 
 de caixa
Encargos de dívida 11.2 e 13 (7.564) 1.207 – (6.357)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 85.970 9.587 424 95.981
- Itens que afetam o fluxo de caixa
Ingressos – – 22.652 22.652
Pagamentos de principal 11.2 e 13 6.062 (887) – 5.175
Pagamento de encargos financeiros 11.2 e 13 (8.714) (118) – (8.832)
- Itens que não afetam o fluxo 
 de caixa
Baixa de principal 13 – (893) – (893)
Encargos de dívida 13 (6.106) 698 – (5.408)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 77.212 8.387 23.076 108.675

Aos Administradores e Acionistas da
Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A.
Galinhos - RN.
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo 
as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira, da Brasventos Miassaba 3 Geradora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é 

um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

São Paulo, 02 de junho de 2021

KPMG Auditores Independentes Daniel A. da S. Fukumori
CRC 2SP014428/O-6 Contador - CRC 1SP245014/O-2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

O ABC Futebol Clube comunicou, 
através de nota, que o goleiro 
Wellington testou positivo para 

covid-19, e portanto, está cortado dos 
próximos jogos. Apesar de assintomá-
tico, ele terá de ficar em quarentena 
para evitar o contágio. A confirmação 
se deu a partir da testagem realizada 
no último dia 11, com todo o elenco, vi-
sando o jogo contra o Globo, pela final 
do Campeonato Estadual de Futebol, 
marcada para hoje, 16.

De acordo com a nota, além dele, 
outros três membros da comissão 
técnica testaram positivo. “Com isso, 

o Departamento Médico abecedista 
promoveu de imediato o isolamento 
dos infectados, que foram afastados 
do CT Alberi Ferreira de Matos e co-
meçaram o tratamento medicamen-
toso”, destacou a nota.

Sem tempo para uma contra-pro-
va, o goleiro ídolo do ABC não jogará 
a primeira partida da final do Estadual 
contra o Globo, assim como ficará de 
fora do joga contra o América de Natal, 
pela Série D do Brasileiro, no domingo. 
“Agora, o Departamento Médico vem 
acompanhando de perto a situação 
do jogador e dos profissionais da co-

missão técnica e segue monitorando 
a recuperação dos mesmos enquanto 
estiverem afastados das atividades”, 
finaliza a nota.

ÍDOLO
De volta ao time nesta temporada, 

Wellington de Lima Gomes, nome de 
batismo do atleta, foi o goleiro do prin-
cipal título da história do clube e do fu-
tebol potiguar: a conquista do Campe-
onato Brasileiro da Série C 2010. Além 
disso, foi bicampeão potiguar em 2010 
e 2011 e vice-campeão do Nordeste 
2010.

ABC tem goleiro e mais três positivos 
para Covid; Wellington está fora hoje
DESFALQUE | Confirmação se deu a partir da testagem realizada no último dia 11, com todo o elenco, 
visando o jogo contra o Globo, pela final do Campeonato Estadual de Futebol, marcada para esta quarta

Wellington, ídolo do ABC, testou positivo para Covid, e já está aos cuidados médicos

ALDAIR DANTAS
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A Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) divulgou alterações 
em horários e dias de 14 jogos 

da tabela do Campeonato Brasileiro. 
Isso aconteceu para que partidas, entre 
a quarta e a sétima rodada, não coinci-
dam com as da Copa América, que está 
sendo disputada no Brasil.

Pela primeira fase da competição, a 
seleção brasileira ainda tem pela frente 
o Peru, nesta quinta-feira, às 21 horas, 
no estádio do Engenhão, no Rio de Ja-
neiro, a Colômbia no dia 23, também 
às 21 horas, novamente no Engenhão, 
e o Equador no dia 27, às 18 horas, no 
estádio Olímpico Pedro Ludovico, em 
Goiânia.

O jogo entre Cuiabá e Grêmio, em 
Cuiabá, por exemplo, não precisará ser 
adiado em função da Copa América, 
que ocupa a Arena Pantanal na primei-
ra fase da competição, a exemplo do 

que aconteceu com a partida entre o 
time do Mato Grosso e o Atlético Goia-
niense, na rodada passada, que seria na 
segunda-feira. A CBF aceitou a realiza-
ção do jogo pela quinta rodada no está-
dio Presidente Eurico Gaspar Dutra. 

CONFIRA O QUE MUDOU NA TABELA:

QUARTA RODADA
17/06 - 16 horas - Ceará x Bahia (Arena 
Castelão)
17/06 - 19 horas - Sport x Grêmio (Ilha do 
Retiro

QUINTA RODADA
19/06 - 21 horas - Flamengo x Red Bull 
Bragantino (Maracanã)
20/06 - 16 horas - Cuiabá x Grêmio (Du-
trinha)

SEXTA RODADA

23/06 - 19 horas - São Paulo x Cuiabá 
(Morumbi)
23/06 - 19 horas - Red Bull Bragantino x 
Palmeiras (Nabi Abi Chedid)
24/06 - 19 horas - Chapecoense x Interna-
cional (Arena Condá)
24/06 - 21h30 - Grêmio x Santos (Arena 
do Grêmio)
24/06 - 21h30 - Bahia x Athletico-PR (Pi-
tuaçu)

SÉTIMA RODADA
27/06 - 20 horas - Palmeiras x Bahia 
(Allianz Parque)
27/06 - 20 horas - Grêmio x Fortaleza 
(Arena do Grêmio)
27/06 - 20 horas - Athletico-PR x Chape-
coense (Arena da Baixada)
27/06 - 20h30 - Santos x Atlético-MG (Vi-
la Belmiro)
27/06 - 20h30 - Ceará x São Paulo (Arena 
Castelão)

Por conta da Copa América, CBF 
altera datas e horários de 14 jogos 

BRASILEIRÃO 2021| Mudanças ocorrem em partidas entre a quarta e a sétima rodada da competição 
nacional para evitar que jogos coincidam com os da Copa América, que está sendo disputada no Brasil

PRECISOU DE UMA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA EM 
PRODUTOS ELETRÔNICOS E EM INFORMÁTICA
 OU SERVIÇO DE CHAVEIROS...

Av. Salgado Filho, 1567 - Lagoa Nova - Natal/RN | Em frente ao Midway Mall 

NATAL
ELETROINFOR

PROCURE A 
MANUTENÇÃO EM: TELEVISORES, 
DVD'S, NOTEBOOK, MICROONDAS.

REPARO EM IPHONE, SMARTPHONE 
E TABLET EM GERAL.

CHAVEIRO MÓVEL 24H E  
CÓPIA DE CHAVES EM GERAL.

CONFECÇCONFECÇÃO DE CARIMBOS E 
RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER

Fale com a gente:
(84) 3211.8521 |       9 8843.0285             

Serviços de chaveiro:
(84) 9 9104.8841  | 9 8858.0334

R$10 RECARGA DE CARTUCHO
 PRETO OU COLOR 


